








Затверджено 

наказ департаменту освіти і науки 

від 02.04.2020 № 82 

 

ПЛАН 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

системі освіти 

Найменування 

завдання 
Найменування заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

викона

ння 

1. 1. Проведення  

інформаційних 

кампаній з питань 

булінгу 

(цькування) в 

закладах освіти 

1) системна інформаційно-

просвітницька  та 

профілактична робота серед 

учасників освітнього 

процесу, спрямована на 

запобігання вчиненню 

дитиною чи підлітком та 

стосовно дитини чи підлітка 

булінгу (цькування) або 

насильницьких дій та 

виховання нетерпимого 

ставлення до насильницької 

моделі поведінки у 

міжособистісних стосунках 

 

2) здійснення науково-

методичного та навчально-

методичного супроводу 

виховної роботи в закладах 

освіти із запобігання та 

протидії булінгу (цькуванню) 

 

3) надання соціальних та 

психолого-педагогічних 

послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), 

стали його свідками або 

потерпіли від булінгу 

(цькування) 

 

 

4) оприлюднення на 

вебсайтах департаменту 

освіти і науки, місцевих 

органів управління освітою, 

закладів освіти усіх типів та 

форм власності 

місцеві органи 

управління освітою  

та керівники закладів 

освіти  спільно з  

уповноваженими 

підрозділами 

територіальних 

органів Національної 

поліції України 

та службами у 

справах дітей, 

центрами соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

 

КЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти педагогічних 

кадрів» 

 

 

місцеві органи 

управління освітою  

та керівники закладів 

освіти спільно зі  

службами у справах 

дітей, центрами 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

Центр нових 

інформаційних 

систем і технологій, 

місцеві органи 

управління освітою, 

керівники закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 



інформаційних матеріалів, 

рекомендацій та нормативно-

правових актів про 

запобігання та протидію 

булінгу  

освіти; КЗ КОР 

«Київський обласний 

інститут післядип-

ломної освіти 

педагогічних кадрів» 

 

 

 

 

постійно 

 

 

2. Створення в 

закладах освіти 

безпечного 

середовища та 

проведення роботи 

з питань 

запобігання 

булінгу 

(цькуванню) 

1) розроблення планів 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти 

 

2) утворення комісій з 

розгляду випадків булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти 

 

3) проведення моніторингу 

ефективності роботи закладів 

освіти з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькуванню) 

 

керівники закладів 

освіти 

 

 

 

керівники закладів 

освіти 

 

 

 

 

місцеві органи 

управління освітою;  

перед 

кожним 

н. роком 

 

 

перед 

кожним 

н. роком 

 

 

 

не рідше 

одного 

разу на 

півріччя 

3. Професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

(науково-

педагогічних 

працівників) з 

питань 

формування в 

дітей та підлітків 

соціальних 

компетентностей і 

навичок 

толерантної 

поведінки та 

неприйнятності 

насильницьких дій 

 

1) включення у щорічний 
план підвищення кваліфікації 
педагогічних (науково-
педагогічних) працівників (з 
відривом чи без відриву від 
освітнього процесу) теми 
щодо формування в дітей та 
молоді соціальних 
компетентностей і навичок 
запобігання та протидії 
булінгу (цькуванню) 

 
2) забезпечення навчально-

методичними матеріалами 

педагогічних працівників, які 

здійснюють соціально-

педагогічний патронат 

здобувачів освіти, 

постраждалих від булінгу або 

здатних до булінгу 

КЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти педагогічних 

кадрів» 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти педагогічних 

кадрів»; 

Навчально-

методичний кабінет 

професійно-технічної 

освіти у Київській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
постійно 

 


