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План заходів 

щодо створення безпечного освітнього середовища в Національному 

еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді  

Міністерства освіти і науки України 

на 2021 р. 

(спрямованих на запобігання та протидію  булінгу (цькуванню), кібербезпека) 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний  Терміни  

1 Створити комісію з питань 

розгляду фактів булінгу  

Директор Грудень 2020 

2 При прийомі на роботу 

знайомити педпрацівників з  

Положення про порядок 

розгляду фактів булінгу в 

Національному еколого-

натуралістичному центрі 

учнівської молоді 

Директор Постійно 

3 Виявляти факти булінгу 

(цькуванню) серед учасників 

освітнього процесу 

Адміністрація 

Комісія 

Постійно 

4 Ознайомити  педагогів та 

вихованців закладу з 

«Положенням про порядок 

розгляду фактів булінгу в 

Національному еколого-

натуралістичному центрі 

учнівської молоді», про 

безпечний інтернет 

(кібербезпеку) 

Адміністрація Грудень 2020 

5 Проводити інформаційну роботу 

щодо роз’яснення методів 

запобігання та протидію булінгу 

серед учасників освітнього 

процесу 

Адміністрація Постійно 

6 Корисні правила-поради для 

профілактики і подолання кібер-

булінгу. 

Керівники 

гуртків 

Постійно 

7 Пропагувати під час освітнього 

процесу формування навичок 

Керівники 

гуртків 

Постійно 



здорового способу життя серед 

дітей та молоді, запровадження 

високої педагогічної культури, 

толерантного ставлення до дітей  

8 Провести з учнями бесіди, круглі 

столи на тему:«Що робити, коли 

тебе ображають дорослі»; 

«Насильство в сім’ї та як його 

уникнути» 

Керівники 

гуртків 

Березень 2021  

9 Провести серед учасників 

освітнього процесу тематичні 

заходи, виховні години, бесіди 

«Правила безпечного Інтернету», 

«Я в мережі Інтернет», «Правила 

Інтернет-етикету» 

Керівники 

гуртків 

Протягом року 

10 Провести захід «Подорож 

всесвітньою павутиною 

Інтернет». Познайомити 

вихованців з «пастками» в 

інтернеті (суїцідальні ігри) 

Керівники 

гуртків 

Червень-липень 

2021 р. 

11 Онлайн практикум для 

педагогічних працівників 

«Кібербезпека» 

Комендантов 

В.Ф., Турченюк 

О.М. 

Вересень 2021 

12 Заслухати та обговорити на 

засіданні педагогічної ради 

закладу питання щодо заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу,  кібербезпеку 

Адміністрація Вересень 2021  

13 Перегляд відео презентацій 

«Булінг в закладі освіти. Як його 

розпізнати», «Кібербулінг або 

агресія в інтернеті: Способи 

розпізнання і захист дитини». 

Керівники 

гуртків 

Жовтень 2021 

14 Складання та розповсюдження 

серед вихованців листівок на 

тему «Не стань жертвою 

булінгу» 

Керівники 

гуртків 

Грудень 2021 

15 Пропагувати під час освітнього 

процесу формування навичок 

здорового способу життя серед 

дітей та молоді, запровадження 

високої педагогічної культури, 

толерантного ставлення до дітей 

Керівники 

гуртків 

Постійно 

 


