
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА  

ІМЕНІ ЛЯЛІ РАТУШНОЇ» (КЗ «ВМ ПДЮ ІМ. Л. РАТУШНОЇ») 

 

НАКАЗ 

 

24.09.2021                        м. Вінниця                                                    № 96 

 

 

Про створення безпечного освітнього  

середовища, попередження і протидії 

булінгу у 2021 – 2022н.р. 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)», виконуючі основні завдання довгострокової 

освітньо-виховної програми «Новий світ» (соціально-громадська лінія виховання) та з метою 

створення належних умов з питань додержання законодавства про освіту, підвищення 

загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти вихованців, 

створення безпечного, сприятливого для розвитку дитини середовища, збереження її здоров'я 

і життя, а також протидії булінгу серед вихованців Палацу та школярів міста,  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити постійно діючу комісію з виявлення фактів булінгу та реагування на них у 

складі: 

Мусійчук С.І., директора – голови комісії; 

Стецюра О.П., заступника директора з виховної роботи – заступника голови комісії; 

Литвинюк І.В. – голову комісії з вирішення конфліктних ситуацій в Палаці; 

практичного психолога Палацу; 

 керівника гуртка, в якому виявлено факт булінгу (за потребою). 

2. Членам постійно діючої комісії: 

2.1. Після отримання повідомлення про факт булінгу невідкладно реагувати шляхом 

проведення внутрішнього розслідування, індивідуальної роботи з учасниками булінгу, 

проведення нарад тощо. 

2.2. В разі необхідності звертатися самим або рекомендувати звернутися з батьками в 

Головне управління національної поліції України в м. Вінниця, службу у справах дітей та інші 

інстанції 

3. Педагогічним працівникам Палацу: 

3.1. Невідкладно інформувати адміністрацію закладу про відомий їм факт булінгу по 

відношенню до вихованців Палацу. 

3.2. Дотримуватися алгоритму дій працівника навчального закладу у разі виявлення 

випадку насильства над дитиною. 

4. Заступнику директора з виховної роботи Стецюрі О.П.: 

4.1. Скласти та затвердити план заходів на протидію булінгу у закладі та ознайомити з 

ним педагогів Палацу(додаток). 

4.2. Забезпечити виконання заходів щодо запобігання та протидії булінгу серед 

вихованців Палацу. 

5. Керівникам гуртків: 



5.1. Впродовж року організувати і провести комплекс заходів, спрямованих на 

попередження проявів булінгу, запобігання та протидії домашньому насильству серед 

вихованців. 

5.2. Постійно проводити роботу щодо попередження правопорушень, дитячої 

підліткової злочинності, шкідливих звичок, тощо; 

5.3. Здійснювати індивідуальну роботу з підлітками, які потребують особливої 

педагогічної уваги. 

6. Психологу Палацу: 

6.1. Забезпечити проведення просвітницької, профілактичної та діагностичної роботи 

щодо попередження проявів булінгу в дитячому середовищі. 

6.2. Проводити просвітницьку роботу з батьками та педагогами щодо попередження 

проявів булінгу в освітньому середовищі, запобігання та протидії домашньому насильству 

(згідно з розробленими заходами). 

6.3. У випадках виявлення дітей, які постраждали від насильства, жорстокості, 

цькування, проводити з ними корекційну роботу та невідкладно повідомляти адміністрацію 

Палацу. 

7. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з виховної 

роботи Стецюру О.П. 

 

 

 

 

Директор                                                     Світлана МУСІЙЧУК 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:             

________________ Литвинюк І.В. 

________________ Очеретна Л.П. 

________________ Блащук Л.А. 

________________ Левенко Н.І. 

________________ Остапенко Г.В. 

________________ 

________________ 

 

 

Грушко В.В. 

Стецюра О.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ КЗ «ВМПДЮ ім. Л. Ратушної» 

від 24.09.2021 р. № 96 

 

План заходів щодо протидії булінгу 

в комунальному закладі 

«Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

з\п 

Захід Цільова аудиторія Термін 

проведення 

Відповідальні 

1 Постійнодіючий 

консультативний пункт  

Гуртківці, батьки, 

педагоги 

Постійно Психолог 

ВМПДЮ 

2 Створення «Скриньки довіри» 

 

Гуртківці, батьки, 

педагоги 

Постійно  Психолог 

ВМПДЮ 

3 Розробка методичних 

рекомендацій щодо проведення 

виховних заходів по протидії 

булінгу в дитячому колективі 

Відділ 

інформаційно-

методичної роботи, 

педагоги Палацу 

Вересень-

жовтень 

Очеретна 

Л.П., 

методисти 

4 Створення комісії з питань 

розгляду випадків булінгу 

Адміністрація, 

педагоги закладу 

вересень Мусійчук С.І. 

5 Зустріч з працівниками 

правоохоронних органів на 

тему: «Булінг – це насильство! 

Припинимо його!» 

 Педагоги палацу Жовтень-

листопад 

Стецюра О.П. 

6 Батьківські збори «Реалії 

булінгу. Чим можна зарадити» 

(поради психолога)» 

Батьки вихованців 

ВМПДЮ 

Жовтень 

2021 

Психолог 

Палацу 

Робота психолога Палацу в творчих колективах  

1 Методичні рекомендації для 

батьків щодо виявлення та 

запобігання дитячого 

насильства (розміщення на сайті 

Палацу та щоквартальній газеті 

учнівської молоді 

«Максимум»). 

Батьки Листопад Психолог 

ВМПДЮ 

2 Діагностика проявів булінгу 

серед вихованців Палацу 

Вихованці палацу лютий Психолог 

ВМПДЮ 

3 Опитування серед гуртківців 

про освітнє середовище вільне 

від будь-яких форм насильства 

Вихованці палацу Впродовж 

року 

Психолог 

ВМПДЮ 

4 Бесіда з елементами тренінгу, 

спрямована на протидію 

булінгу, на тему: «Як не стати 

заручником віртуальної 

реальності»  

 

Вихованці гуртків: 

«Юний художник»,  

«Орігамі», театру-

моди «Оксамит», 

м’якої іграшки, 

«Орхідея»,  

«Олімпія», 

«Джерельце», 

художньої 

гімнастики, дитячої 

мультиплікації 

Січень-

лютий 

Психолог 

ВМПДЮ 



5 Інтерактивна бесіда: «Булінг: 

причини та шляхи подолання» 

Вихованці 

ансамблю 

«Екстрім», 

керівники 

спортивних секцій 

24.02 Психолог 

ВМПДЮ 

6 Психологічна гра: «Правила 

виживання у сучасному світі» 

Вихованці секцій 

плавання та 

стрільби 

кульової,анс. 

спортивного 

бального танцю 

«Грація», 

вокального 

ансамблю 

«Сузір’я», гуртків 

«Амігурумі» та 

журналістики 

квітень Психолог 

ВМПДЮ 

Робота клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг»  

1 Засідання клубу шкільних 

омбудсменів «Правосвідомість 

і правова культура» 

Члени клубу 

«Бумеранг» 

20.10 Ткачук О.В. 

2 Конкурс короткометражних 

фільмів та реклами «Зупини 

насильство в сім’ї» 

Члени клубу 

«Бумеранг, шкільні 

омбудсмени» 

 

27- 31.11  

Ткачук О.В. 

3 Відрите засідання клубу 

«Бумеранг» на тему: « Від 

толерантності особи до 

толерантності держави 

Члени клубу 

«Бумеранг», 

шкільні омбудсмен 

 

09.11  

Ткачук О.В. 

4 Всеукраїнська Акція «16 днів 

проти насилля»  

Шкільні 

омбудсмени 

25.11-10.12 Ткачук О.В. 

5 Засідання клубу «Бумеранг» на 

тему:  «Правовий захист і 

система захисту прав 

неповнолітніх»  

Члени клубу 

«Бумеранг» 

 

12.01 Ткачук О.В. 

6 Навчальне засідання клубу 

«Бумеранг»  на тему: «5 кроків 

до гендерної рівності. Ми всі 

різні, але рівні»  

Члени клубу 

«Бумеранг»  

 

10.02 Ткачук О.В. 

7 Диспут на тему: «Дитячі 

омбудсмени «За» і «Проти» 

Члени клубу 

«Бумеранг» 

 

09.03 Ткачук О.В. 

8 Відкрите засідання «Бумеранг» 

на тему: «Пастки для підлітків. 

Попередження залучення дітей 

до злочинної діяльності»  

Члени клубу 

«Бумеранг», 

шкільні 

омбудсмени 

 

07.04 Ткачук О.В. 

Робота в гуртках та дитячих об’єднаннях  

1 Реалізація соціального проєкту 

«Булінг серед нас» 

Вихованці студії 

сучасної та вуличної 

хореографії 

«LaMar», ансамблю 

Листопад – 

грудень 

2021 

Колесник 

Л.М., 

Ільченко Ж.Б. 



класичного танцю 

«Фуєте» 

2 Заняття гра «Мої права та 

обов’язки» та виставка 

малюнків «Великі права 

маленької дитини» 

Вихованці гуртка 

«Юний художник» 

02-07.11 Лісіцина Л.П. 

3 Віртуальна подорож 

«Мандрівка у країну Права» 

Вихованці 

вокального 

ансамблю 

«Джерельце» 

07.12 Лисак М.В., 

Окружко О.Ю. 

4 Ілюстрування Конвенції ООН 

про права дітей «Права та 

обов’язки знаєш – себе 

захищає» 

Вихованці гуртка 

дитячої 

мультиплікації 

9.12 Литвинюк І.В. 

5 Години правової грамотності: 

«Я маю право, маю й 

обов’язок», «Права та 

обов’язки людини у 

суспільстві», «Я маю право», 

«Великі права маленької 

дитини» 

Вихованці гуртків 

інформатики, 

«Авіамодельний»,  

студії сучасної та 

вуличної 

хореографії 

«LaMar» 

10.12 Колесник Л. 

Копняк В.Є., 

Непомящий 

Г.І., Хіміч Л.Л., 

Ковтун А.О. 

6 Ігрове спілкування: «Подорож 

з казковими героями до країни 

Права 

Вихованці 

ансамблю 

спортивного 

бального танцю 

«Олімпія» 

10.12 Пашинін А.С., 

Іванішина Н.І. 

7 Виготовлення колажів «Мої 

права та обов’язки», «Права та 

обов’язки знаєш – себе 

захищаєш» 

Вихованці гуртка 

«Орігамі» 

13.12 Остапенко Г.В. 

8 Заняття гра «Мої права та 

обов’язки» 

Вихованців гуртка 

«М’яка іграшка» 

26.12 Малєєва Л.М. 

9 Година правової грамотності 

«Великі права маленької 

людини» 

Вихованці 

театральної студії 

«Мельпомена» 

27.12 Вонсовська 

Л.П. 

10 Інтерактивне спілкування 

«Правила справжньої дружби» 

Вихованці гуртків 

«Технічне 

моделювання», 

«Екскурсоводи-

краєзнавці», 

«Журналістики» 

20.02 

 

 

Францев В.В., 

Очеретна Л.П., 

Таранюк Н.Д. 

11 Перегляд 3D-анімації 

«Смартфонозалежність»  

 

Вихованці гуртка 

інформатики 

молодших школярів 

 

 

24.02 

 

 

Ковтун А.О. 

 

 



12 Розмова вголос «Де брати 

любов до тих, хто тебе 

ображає»  

Вихованці гуртків: 

«Дитяча 

мультиплікація» 

 

15.02 

 

Литвинюк І.В., 

Притуляк Т.О., 

Непомнящий 

Г.І. 

13 Перегляд мультфільмів з 

коментуванням: «Що робити 

якщо тебе ображають»  

Вихованці гуртка 

«Орігамі» 

 

15.02 

 

Остапенко 

Г.В., 

Ліщина О.В., 

Мусійчук С.І. 

14 Бесіда з елементами тренінгу 

«Як не стати заручником 

віртуальної реальності»  

Вихованці гуртка 

журналістики 

 

15.02 

 

Таранюк Н.Д. 

 

 

15 Інтерактивне спілкування 

«Образам - ні, прощенню - 

так!»  

Вихованці гуртків: 

«Художня обробка 

деревини», 

«Астрономічний» 

 

18.02 

Луп’як Д,М., 

Оксимчук С.Д. 

16 Інтерактивне спілкування 

«Маркери булінгу» 

Вихованці гуртків: 

«Авіамодельний», 

«Техніки- 

винахідники»  

23.02 Мартинюк 

В.А. 

Хіміч Л.Л. 

17 Розмова по колу «Таємниця 

справжньої дружби» 

Вихованці гуртка 

мультиплікації 

10.03 Литвинюк І.В. 

 


