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НАКАЗ 

27 вересня 2018р.                                                                                                        № 
 
Про затвердження Плану заходів 
із профілактики булінгу, мобінгу 
кібербулінгу 

 
З метою підвищення якості та результативності роботи щодо профілактики 

булінгу, мобінгу в освітніх закладах району, листа відділу освіти Новоселицької 
РДА № 707 від 25.09.2018 року, з метою попередження поширення негативних 
явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії булінгу, мобінгу та 
кібербулінгу 

 
 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів із профілактики булінгу, мобінгу та кібербулінгу 

у 2018/2019 н.р. у Топорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  (додаток № 1) 

2. Бобик О. І. заступнику директора з виховної роботи: 

2.1 Взяти під особистий контроль виконання Плану заходів по 

попередженню булінгу, мобінгу кібербулінгу  над дітьми, що навчаються в школі 

2.3 Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітнім періодом 

висвітлювати хід виконання плану заходів на сайті школи 

          3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 Директор Топорівської ЗОШ І-ІІІ ст.                           Ю.Д.Макаренко 

 
               З наказом ознайомлені:                                                     О. І. Бобик 
 
 
 
 



                                                                                                     Додаток № 1 
                                                                                                     до наказу  
 по Топорівській ЗОШ І-ІІІ ст. 
 від 27.09.2018 року 
 
 

План заходів із із профілактики 
булінгу, мобінгу та кібербулінгу 

у 2018/2019 н. р. вТопорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

№ НАЗВА ЗАХОДУ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІН 

ПРОВЕДЕННЯ 

1. Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 

Психологічна 

служба 

Жовтень-Листопад 

2. Поради «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом». 

Психологічна 

служба 

Класні керівники 

Протягом року 

3. 
Години спілкування на тему: 

«Кібербулінг». 

 

Класні керівники Протягом року 

4. Корисні правила-поради для  

профілактики і подолання кібер-

булінгу. 

ЗВР Бобик О.І. 

Психологічна 

служба 

 

Протягом року 

5. Перегляд відео презентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати»,«Кібербулінг або 

агресія в інтернеті:Способи 

розпізнання і захист дитини». 

 

ЗВР Бобик О.І. 

ПО Павлінчук Г.С. 

Листопад-Грудень 

6. Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо пробулінг 

такібербулінг». 

 

ЗВР Бобик О.І. 

Психологічна 

служба 

 

Грудень 

Травень 

7. Поради батькам, щоби зменшити 

ризик булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини. 

Психологічна 

служба 

Класні керівники  

Грудень 

Травень 

8. Міні-тренінг "Як навчити дітей 

безпечної поведінки в Інтернеті". 

 

 

 

Психологічна 

служба 

Класні керівники 

Січень - лютий 



9. Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу». 

ЗВР Бобик О.І. 

Психологічна 

служба 

 

Березень 

10. Перегляд відеороликів 

«Зупиніться!!! МОЯ Історія 

проБулінг і Кібербулінг». 

Класні керівники Протягом року 

11. Бесіда –тренінг «Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг». 

Психологічна 

служба 

Класні керівники 

Квітень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
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