
 

 
Україна  

Чернівецька міська рада 

Комунальний дошкільний начальний заклад - 

загальноосвітній навчальний заклад I-II cтупенів 

«Навчально-виховний комплекс «Берегиня» 

вул. І.Карбулицького, 2, м. Чернівці, 58025  

т. 560-181, 560-281, e-mail: cvznz-34@meta.ua; Код ЄДРПОУ №21431336 

 

Від 18.02.2021 р.                                                                     № 67 

  

Про затвердження плану заходів 

щодо запобігання булінгу серед школярів  

Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік 

 

На виконання Закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню), наказу 

управління освіти Чернівецької міської ради №69 «Про заходів управління 

освіти Чернівецької міської ради щодо запобігання булінгу серед школярів 

міста на 2021 рік» від 15.02.2021 р.,  з метою створення належних умов щодо 

діяльності Чернівецького НВК «Берегиня» з питань додержання законодавства 

про освіту, підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення 

системи правової освіти учнів, створення безпечного, сприятливого для 

розвитку дитини  середовища, збереження її здоров’я і життя, а також протидії 

булінгу серед молоді 

НАКАЗУЮ      

1. Затвердити план заходів щодо запобігання булінгу серед школярів 

Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік. (Додаток) 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фіголь Л. А.: 

2.1. Проконтролювати виконання відповідних заходів щодо запобігання 

булінгу серед школярів Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік з 

дотриманням всіх протиепідемічних заходів у Чернівецькому НВК «Берегиня»  

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID - 

19), затверджених Постановою головного державного санітарного лікаря 

України від 22.08.2020 р. №50.  (Термін: протягом 2021 р.) 

2.2.Розглянути питання про виконання  плану заходів щодо запобігання 

булінгу серед школярів Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік   на нараді 

при директорові. (Термін:  до 01.04. 2021  р.) 

2.3. Інформувати про стан виконання плану заходів щодо запобігання 

булінгу серед школярів Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік  управління 

освіти Чернівецької міської ради в друкованому та електронному вигляді на 

адресу: tsurkan-gs@meta.ua . (Термін: до 01.04.2021 р. та 15.12.2021 р.) 

3.  Педагогам  Чернівецького НВК «Берегиня»: 

3.1. Забезпечити виконання затверджених заходів щодо запобігання 

булінгу серед школярів Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік. (Термін: 

протягом 2021 р.) 
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3.2. Матеріали проведених заходів, звіти  про проведення заходів подати 

заступнику директора з НВР Фіголь Л. А. (Термін: протягом 2021 р.) 

3.3.  Під час проведення заходів дотримуватися всіх протиепідемічних 

заходів у Чернівецькому НВК «Берегиня»  на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID - 19), затверджених Постановою 

головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. №50.  

4. Адміністратору сайту НВК «Берегиня» Бурденюк О. О. : 

4.1. Висвітлювати проведені заходи щодо запобігання булінгу серед 

школярів Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021 рік на сайті закладу та в 

соціальній мережі Facebook. (Термін: протягом 2021 р.) 

5. Контроль за виконанням  цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Чернівецького НВК «Берегиня»                           Г. Капустяк 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ П.І.Б. Підпис 

1 Фіголь Л.А.  

2 Бурденюк О.О.  

3  Кирилюк Г.В.  

4 Тихон Я.В.  

5  Гамаль М.В.  

6 Коваль В.О.  

7 Українець Н.Д.  

8 Гончар К. В.  

9 Семенюк Е.Б.  

10 Якубчак Л.М.  

11 Стасюк Т. В.  

12  Клим К. В.  

13 Воєвідко К. Ю.  

14 Лакуста Н. І.  

15  Мартищук Г. Й.  

16 Харитон М. В.  

17 Гордійчук А. А.  

18 Лутанюк О. М.  

19 Лупан Г. П.  

20 Вишньовська Р. Ю.  

21 Кузняк А. В.  

   

   



 

 

Додаток до наказу №67  від 18.02.2021 р. 

«Затверджую» 

Директор Чернівецького НВК «Берегиня» 

 Г. П. Капустяк 

 

Заходи 

Чернівецького НВК «Берегиня» 

щодо запобігання та протидії булінгу серед школярів на 2021 рік 

№ Назва заходу Дата 

виконання 
Відповідальний 

1. На нарадах при директорові, оперативних 

нарадах , засіданням методичного 

об’єднання класних керівників розглянути 

питання  профілактики правопорушень, 

запобігання та протидії булінгу в 

учнівському середовищі,активізації роботи з 

батьками, стану профілактичної та 

індивідуальної роботи з дітьми, які 

потребують особливої педагогічної уваги. 

Щоквар- 

тально 

Заступник директора з 

НВР Фіголь Л. А., 

голова МО класних 

керівників Лакуста Н. І. 

2. Семінар-практикум на тему: «Сучасні шляхи 

і методи подолання булінгу в учнівському 

середовищі»  

ІІ семестр 

2020/2021 

н. р. 

Заступник директора з 

НВР Фіголь Л. А., 

практичний психолог 

Воєвідко К. Ю., 

соціальний педагог 

Гамаль М. В. 

3. На  засіданні педагогічної ради розглянути 

виконання державних документів, 

регіональних програм з даної теми, питання 

ефективності виховної роботи у 

Чернівецькому НВК «Берегиня» 

ІІ семестр 

2020/2021 

н. р. 

Заступник директора з 

НВР Фіголь Л. А., 

4. Здійснювати моніторинг поведінки учнів  

Чернівецького НВК «Берегиня» щодо 

проявів емоційної нестабільності з метою 

подальшої роботи з дітьми  «групи ризику», 

протидії булінгу. 

Постійно Практичний психолог 

Воєвідко К. Ю. 

5. Нарада з класними керівниками, на якій 

розглянути питання протидії булінгу  в 

учнівському середовищі. Орієнтовна 

тематика: «Розв’язання конфліктних 

ситуацій між вчителями та підлітками», 

«Моделі позитивного впливу на формування 

особистості». 

 

 

 

ІІ семестр 

2020/2021 

н. р. 

Заступник директора з 

НВР Фіголь Л. А., 

практичний психолог 

Воєвідко К. Ю., 

соціальний педагог 

Гамаль М. В. 



 

 

№ Назва заходу Дата 

виконання 
Відповідальний 

6. Інтерактивні бесіди, години класовода та 

класного керівника,  тренінгові заняття з 

учнями про цінність життя особистості й 

сенс життя: «Я – це Я», «Що є цінного в 

житті молодої людини», «Феномен людини», 

«Мої цінності і пріоритети», «Плануємо 

майбутнє», «Оволодіваємо навичками 

толерантного спілкування», «Розвиток 

ресурсної сфери особистості», «Як побороти 

стрес і депресію», «Безпечний інтернет: 

правила поведінки». 

Протягом 

навчально

го року 

Педагоги 

Чернівецького НВК 

«Берегиня». класоводи, 

класні керівники, 

практичний психолог 

Воєвідко К. Ю., 

соціальний педагог 

Гамаль М. В.  

7. Спланувати «Години психолога» з  

тренінговими заняттями з учнями на теми: 

«Навчання технікам керування емоціями, 

зняття м’язового й емоційного напруження»; 

«Навчання конструктивних поведінкових 

реакцій у проблемних ситуаціях (тренінг 

проблемно-вирішальної поведінки)»; 

«Розвиток позитивної самооцінки та цінності 

особистості», «Психологічні техніки 

особистісного зростання» 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

Воєвідко К. Ю. 

8. Години класовода та класного керівника 

спільно з психологами,соціальними 

педагогами щодо виховання соціально 

активної особистості, формування ціннісних 

орієнтирів, навичок здорового способу життя 

та профілактики булінгу серед підлітків. 

Постійно Класоводи, класні 

керівники, соціальний 

педагог Гамаль М. В., 

практичний психолог 

Воєвідко К. Ю. 

9. Створити інформаційні  куточки з 

методичною літературою, інформацією про 

телефон довіри, даними про адреси і режими 

роботи спеціалізованих лікарень, 

психологічних центрів допомоги, інших 

фахівців для педагогів. 

До 

01.04.2021 

Бібліотекар Гордійчук 

А. А., заступник 

директора з НВР 

Фіголь Л. А. 

10 Батьківські лекторії з метою підвищення 

психологічної компетентності батьків щодо 

можливого негативного впливу Інтернет-

ресурсів на психоемоційний стан та 

особливості розвитку дітей та підлітків 

Протягом 

року 

Класоводи, класні 

керівники, соціальний 

педагог Гамаль М. В., 

практичний психолог 

Воєвідко К. Ю. 

11 Індивідуальна робота з батьками щодо 

врахування психолого-педагогічних 

особливостей дітей для створення системи 

адекватних виховних впливів з метою 

покращення психологічного мікроклімату в 

сім’ї.  

Постійно Класоводи, класні 

керівники, соціальний 

педагог Гамаль М. В., 

практичний психолог 

Воєвідко К. Ю. 



 

 

 


