
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

_24.09.2018                                      м. Одеса                                         №_281_ 

 

 
Про проведення в закладах  

загальної середньої освіти 

комунальної власності  

територіальної громади м. Одеси 

місячника «Зупинимо булінг разом!» 

 

 

Відповідно до Конвенції ООН «Про права дитини», законів України «Про 

охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо 

запобігання насильству над дітьми», Плану заходів Міністерства освіти і науки 

України з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 03.03.2016 № 214, наказу департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради від 14.09.2018 №272 «Про активізацію роботи щодо 

попередження проявів жорстокого поводження з дітьми або загрози щодо його 

вчинення в закладах освіти м. Одеси» з метою активізації спільної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, служби у справах дітей 

Одеської міської ради, відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області, 

педагогів, батьків, учнів та представників громадськості щодо впровадження в 

закладах загальної середньої освіти заходів спрямованих на запобігання та 

протидію цькуванню (булінгу), вироблення порядку реагування на випадки 

цькуванню (булінгу) в закладах загальної середньої освіти, навчання усіх 

учасників освітнього процесу протидії цькуванню (булінгу) та дискримінації в 

закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести з 01.10.2018 по 31.10.2018 у закладах загальної середньої 

освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси місячник з 

протидії булінгу та насильству «Зупинимо булінг разом!». 

2. Затвердити план заходів щодо проведення місячника з протидії булінгу 

та насильству «Зупинимо булінг разом!» (додаток 1). 

3. Затвердити програму Форуму з протидії булінгу та насильства в рамках 

проведення місячника «Зупинимо булінг разом!» (далі-Форум) (додаток 2). 

4. Призначити координаторами проведення Форуму Становську А.І., 

начальника відділу загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної 



роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Вершиніну О.В., 

заступника директора КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив». 

5. Відділам загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної 

робот (Становська А.І.), інформаційно-інноваційних технологій департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.), КУ «Одеський 

методичний центр освітніх ініціатив» (Ярославцева Н.О.) забезпечити 

організаційно-методичну підтримку проведення в закладах загальної середньої 

освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси місячника 

«Зупинимо булінг разом!». 

6. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук І.В.: 

6.1. Забезпечити з 25.09.2018 реєстрацію учасників Форуму на сайті 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 

6.2. Підготувати прес-анонс та прес-реліз та забезпечити інформування 

ЗМІ про проведення Форуму та місячника з протидії булінгу та насильства 

«Зупинимо булінг разом!». 

6.3. Забезпечити розміщення матеріалів проведення місячника з протидії 

булінгу та насильства «Зупинимо булінг разом!» на офіційному сайті 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 

7. Начальнику територіального відділу освіти Приморського району 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради Малік М.В., директору 

Одеської спеціалізованої школи №35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської міської ради Одеської області Арвату В.М. 

забезпечити належні умови для проведення Форуму з 01.10.2018 по 03.10.2018 

на базі Одеської СШ №35. 

8. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради, керівникам закладів загальної середньої 

освіти: 

8.1. Довести до відома педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти, учнів та їх батьків інформацію про проведення з 01.10.2018 по 

03.10.2018 Форуму та порядок реєстрації його учасників. 

8.2. Забезпечити виконання завдань плану заходів щодо проведення 

місячника з протидії булінгу та насильству «Зупинимо булінг разом!». 

8.3. Надати до 22.10.2018 до департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради фото та відео звіт про проведення заходів в рамках місячника 

«Зупинимо булінг разом!». 

8.4. Провести обговорення результатів проведення в закладах загальної 

середньої освіти місячника з протидії булінгу та насильству «Зупинимо булінг 

разом!» на нарадах керівників закладів загальної середньої освіти. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора департаменту Скебало С.В. 
 

 

 

В.о. директора департаменту                                                        І.Є. Столбова  
 

 



Додаток 1 

до наказу департаменту  

освіти та науки 

Одеської міської ради 

від ____________ 

№__________ 

 

План заходів 

щодо проведення місячника з протидії булінгу та насильству 

«Зупинимо булінг разом!» 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін Відповідальні Примітка 

1. Форум з протидії булінгу та 

насильства  

01.10.2018- 

03.10.2018 

Становська А.І. 

Вершиніна О.В. 

Ковальчук І.В. 

Малік М.В. 

За окремим 

планом 

2. Проходження безкоштовного 

курсу «Недискримінаційний 

підхід в навчанні» на сайті 

студії онлайн-освіти EdEra 

01.10.2018- 

31.10.2018 

Начальники ТВО, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти  

Для 

педагогів та 

батьків 

учнів 

3. Проведення опитування учнів, 

їх батьків, учителів «Стоп 

булінг» 

08.10.2018 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

4. Проведення в закладах 

загальної середньої освіти 

інформаційно-просвітницьких 

заходів з усіма учасниками 

освітнього процесу з питань 

протидії булінгу та насильству. 

Орієнтовні форми роботи: 

 тренінги, заняття з 

елементами тренінгу; 

 форум–театри «Я- 

підліток», «Стоп насиллю в 

сім’ї»; 

 мозковий штурм, брейн-

стормінг; 

 печа-куча (методологія 

презентації коротких 

доповідей на неформальних 

конференціях) 

«Насильство в сім’ї. Гендерне 

насильство», «Безконфліктне 

спілкування з 

однокласниками»; 

 аналіз правових 

01.10.2018- 

31.10.2018 

Начальники ТВО, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти  

 



№ 

з/п 

Зміст заходу Термін Відповідальні Примітка 

ситуацій; 

 дискусії, дебати, 

рольові ігри; 

 відеолекторії; 

 виставки плакатів, 

конкурси малюнків, 

соціальних роликів, марафони 

листів дітей до батьків; 

 ток-шоу, воркшоп; 

 квести; 

 шкільні медіації, 

медіації однолітків; 

 соціальні диктанти з 

творчими завданнями; 

 брифінги, конференції, 

круглі столи тощо 

5. Організація консультативної 

допомоги практичними 

психологами та соціальними 

педагогами учасникам 

освітнього процесу 

Постійно Начальники ТВО, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

6. Ознайомлення учасників 

освітнього процесу з 

програмами «Вирішення 

конфлікту мирним шляхом. 

Базові навички медіації» та 

програмою факультативу 

«Вирішую конфлікти та будую 

мир навколо себе» 

01.10.2018- 

31.10.2018 

Начальники ТВО, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

7. Підготування буклетів з 

алгоритмами дій в разі 

вчинення булінгу до дитини та 

контактними даними 

організацій, куди можна 

звернутися за допомогою 

01.10.2018- 

31.10.2018 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

8. Підсумкова панельна дискусія 

«Як подолати булінг» 

31.10.2018 Становська А.І. 

Вершиніна О.В. 

Ковальчук І.В. 

За окремим 

планом 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту  

освіти та науки 

Одеської міської ради 

від ____________ 

№_______ 

 

Програма Форуму 

з протидії булінгу та насильства в рамках проведення місячника  

«Зупинимо булінг разом!» 
 

Мета: активізація спільної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 

служби у справах дітей Одеської міської ради, відділу ювенальної превенції ГУНП в 

Одеській області, педагогів, батьків, учнів та представників громадськості щодо 

впровадження в закладах загальної середньої освіти заходів спрямованих на запобігання 

та протидію цькуванню (булінгу), вироблення порядку реагування на випадки цькуванню 

(булінгу) , навчання усіх учасників освітнього процесу протидії цькуванню (булінгу) та 

дискримінації в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси. 

Учасники: департамент освіти та науки, служба у справах дітей Одеської міської ради, 

відділ ювенальної превенції ГУНП в Одеській області, КУ «Одеський центр педагогічних 

ініціатив», Одеська обласна група медіації, депутати Одеської міської ради, представники 

громадськості. 

Цільова аудиторія: педагоги, керівники закладів загальної середньої освіти, батьки, 

учнівське самоврядування старшокласників. 

Місце проведення: Одеська СШ №35  (проспект Гагаріна, 3) 

Дата проведення: 01.10.2018 - 03.10.2018 

 

Програма заходу: 

 

Дата Час Зміст Місце 

проведення 

Відповідальні 

01.10.18 14.30- 

14.55 

Реєстрація учасників форуму фойє школи 

 

Ярославцева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

15.00- 

18.00 

1. Відкриття форуму. 

2. Презентація «Що таке 

булінг?»  

3. Відеолекторій «Зупиніть 

булінг!» 

 «Як захистити дитину від 

булінгу»; 

 «Як зупинити булінг: 

поради для батьків»; 

 «Як ефективно боротися 

із булінгом у школі». 

4. Колективне обговорення 

відеороліків. 

5. Презентація: Кібер-булінг 

або агресія в Інтернеті: способи 

розпізнання і захисту дитини. 

 

 

актова зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буйневич О.В. 

Амеліна О.С. 

 

Ковальчук І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Вершиніна О.В. 

Кобзарєва О.С. 

Капуляк В.П. 

 

 



Дата Час Зміст Місце 

проведення 

Відповідальні 

 Керована лекція: «Законодавча 

база щодо захисту дітей від 

насильства та жорстокого 

поводження». 

6. Робота в групах: 

- мозковий штурм: 

 * Як допомогти дитині, 

яка стала жертвою булінгу. 

 * Що робити, якщо 

дитина стала агресором в 

ситуації булінгу. 

 * Як батькам і школі 

запобігти булінгу дитини. 

7. Обговорення результатів 

роботи груп. 

8.    Підведення роботи 1-го дня 

Форуму. 

 

 

 

 

каб. №№212, 

213, 310, 311 

Капуляк В.П. 

 

 

 

Становська А.І. 

Романенко Н.А. 

Амеліна О.С. 

Кобзарєва О.С. 

Вершиніна О.В. 

Мельник О.М. 

Болгаріна І.С. 

 

 

Вершиніна О.В. 

 

Становська А.І. 

 

02.10.18 15.00- 

18.00 

Робота в групах:  

 

- Організація роботи 

педагогічного, батьківського та 

учнівського самоврядування з 

протидії булінгу в закладах 

освіти.  

(майстер – клас для директорів 

та їх заступників) 

 

- Побачити, відчути, допомогти. 

Родинна підтримка дитині, яка 

потерпає від емоційного або 

фізичного насильства.  

(тренінг для батьків, класних 

керівників) 

- Простір класу – територія 

партнерства. (тренінг для 

класних керівників ) 

 

- Рівний – рівному – для рівних. 

(лідери шкільного 

самоврядування як гарант 

особистісного комфорту учнів)  

(тренінг для старшокласників ) 

 

 

каб. №212 

 

 

 

 

 

 

 

каб. №213 

 

 

 

 

 

каб. №310 

 

 

 

каб. №311 

 

 

Романенко Н.А. 

Амеліна О.С. 

 

 

 

 

 

 

Сухецька О.С. 

Кобзарєва О.С. 

 

 

 

 

Мельник О.М. 

Джумаджілова М.О. 

 

 

Болгаріна І.С. 

Краснощок Т.П. 

шкільний Парламент 

Одеської гімназії №5 

03.10.18 15.00- 

16.30 

Пленарне засідання: 

 

1.Про комплексний підхід до 

вирішення проблеми булінгу у 

закладах загальної середньої 

 

 

актова зала 

 

 

Учасники Форуму 

 

 



Дата Час Зміст Місце 

проведення 

Відповідальні 

освіти. 

2. Рекомендації щодо 

профілактики цькувань та 

зниження впливу булінгу. 

3. Алгоритм протидії та 

профілактики дитячого булінгу 

для батьків  

4. Підведення підсумків роботи 

Форуму 

 

Учасники Форуму 

 

 

Учасники Форуму 

 

 

Учасники Форуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


