
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ З ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ  

В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЄКТУ «Я МАЮ ПРАВО!» 

Мета:  
- формування нульової толерантності до явища булінгу в суспільстві; 
- роз’яснення положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

 
Завдання: інформувати цільову аудиторію про: 
 
- булінг, його ознаки та види;  
- відповідальність за вчинення булінгу; 
- можливі механізми реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб. 

 
Цільова аудиторія: 
 
-учні шкіл та ПТУ;  
- вихованці інтернатів 
- відвідувачі спортивних секцій, гуртків 
- батьки  
- керівники шкіл 
- вчителі 
- соціальні педагоги 
- територіальні органи влади 

 
Дати проведення:  16 – 20 вересня 2019 року. 
 
Хештег тижня: #разомпротибулінгу 
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№ 
п/п ЦІЛЬ АУДИТОРІЯ ФОРМАТ ЗАХОДУ ПАРТНЕРИ КАНАЛИ 

КОМУНІКАЦІЇ 
ПОКАЗНИК 

ВИКОНАННЯ 
1. 
 

Провести уроки 
#стопбулінг в 
закладах освіти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Учні шкіл та 
ПТУ 
- Вихованці 
інтернатів 
- Відвідувачі 
спортивних 
секцій, гуртків 
 
 
 

- Відкриті уроки «Стоп 
булінг!»*  

- БПД  
- Національна 
поліція 
- Департамент 
освіти ОДА 
- Соцслужби 
- Психологи 
- ГО 

Школи 
 
 

1. Проведено уроки не 
менше ніж у 50% 
закладів, у т.ч. 
віддалених 

Спортивні гуртки, 
секції 
 

1. Проведено уроки не 
менше ніж у 50% 
закладів у т.ч. 
віддалених 

ПТУ 
 

1. Проведено уроки не 
менше ніж у 50% 
закладів у т.ч. 
віддалених 

Інтернати 1. Проведено уроки не 
менше ніж у 70% 
закладів у т.ч. 
віддалених 

2. Провести 
правопросвітницькі 
заходи щодо 
протидії булінгу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Учні шкіл та 
ПТУ;  
- Вихованці 
інтернатів 
- Відвідувачі 
спортивних 
секцій, гуртків 
- Батьки  
- Керівники шкіл 
- Вчителі 
- Соціальні 
педагоги 
- Територіальні 
органи влади 

- Лекції, інформування на 
для батьків* 
- Урок «Стоп Sexting»* 
- Квест «Стоп Sexting»* 
- Правові інформування 
- Круглі столи, семінари 
- Інші правопросвітницькі 
заходи превентивного 
характеру: ігри, майстер-
класи, воркшопи, 
флешмоби тощо. 

- БПД  
- Національна 
поліція 
- Департамент 
освіти ОДА 
- Соцслужби 
- Психологи 
- ГС «Мережа 
правового 
розвитку» 
- Інші ГО 

- Школи 
- Спортивні 
гуртки, секції 
- ПТУ 
- Інтернати 
- Масові заходи 
 

1. Проведено заходи 
за каналами 
комунікації, 
передбаченими п.2   
2. Охоплено цільову 
аудиторію, 
передбачену п.2 
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3. Розповсюдити 
інформаційні 
матеріали:  
- Буклет «Зупинимо 
булінг разом» 
- Плакат «Булінг – це 
насильство» 
 

- Учні 
- Батьки  
- Керівники шкіл 
- Вчителі 
- Соціальні 
педагоги 
- Територіальні 
органи влади 

- Розміщення матеріалів в 
закладах освіти, 
спортивних секціях, 
гуртках 
- Поширення під час 
правопросвітницьких 
заходів 
- Розміщення матеріалів в 
офісах партнерів 

- БПД 
- Департамент 
освіти ОДА 
- Соцслужби 
- ГО 

- Школи 
- ПТУ 
- Інтернати 
- Спортивні 
гуртки, секції 
- Масові зібрання 
- Фестивалі 
- Офіси партнерів 

1. Розповсюджено 
матеріали за каналами 
комунікації, 
передбаченими п. 3 

4. Розмістити 
тематичні публікації 
в друкованих та 
інтернет виданнях  

Широкий загал 
 
 
 

Тематика публікацій: 
- проведення 
Всеукраїнського тижня з 
протидії булінгу; 
- зміни до Законів щодо 
протидії булінгу 
- булінг, його ознаки та види; 
- відповідальність за 
вчинення булінгу; 
- механізми реагування на 
випадки булінгу; 
- шляхи попередження та 
протидії булінгу; 
- де отримати допомогу та 
інформацію. 

- Офіційні 
сайти та ФБ-
сторінки МЮ 
- Сайти та ФБ-
сторінки 
партнерів 
- Інформаційні 
друковані 
видання 
- Інформаційні 
Інтернет-
видання 
 

- Нацполіція 
- БПД 
- Департамент 
освіти ОДА 
- Соцслужби 
- ГО 

1. Розміщено 
тематичні публікації 
за каналами 
комунікації, 
передбаченими п. 4 
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5.  Забезпечити виступи 
в ЗМІ та на 
телебаченні 

Широкий загал Тематика виступів: 
- проведення 
Всеукраїнського тижня з 
протидії булінгу; 
- зміни до Законів щодо 
протидії булінгу 
- булінг, його ознаки та 
види; 
- відповідальність за 
вчинення булінгу; 
- механізми реагування на 
випадки булінгу; 
- шляхи попередження та 
протидії булінгу; 
- де отримати допомогу та 
додаткову інформацію. 

- Місцеві 
телеканали 
- Місцеві радіо 

 1. Забезпечено 
виступи в ЗМІ та на 
телебаченні за 
каналами комунікації, 
передбаченими п. 5 

6.  Провести флешмоб 
#разомпротибулінгу 
в мережі Instagram 

Широкий загал Старт флешмобу:  
16 вересня 2019 року 
 
Суть флешмобу: учасник 
розміщує мотиваційне 
відео або фото з хештегом 
#разомпротибулінгу, під 
яким розповідає історію з 
життя чи власні 
переживання/ думки з 
приводу цього явища.  
 
Основні меседжі: 
- я в школі булив інших. 
Тепер, коли я дорослий, я 
розумію, що так не 
повинно бути. Для себе я 
вже нічого не зміню, але 

- Громадські 
активісти 
- Блогери 
- Лідери думок 
- ГО 
- Школярі 
- Студенти 

- Соціальна 
мережа Instagram 
- Офіційні сайти 
управлінь юстиції 
- Профілі ГТУЮ у 
соцмережах 
- Тематичні групи 
у соцмережах 
- Інтернет-
видання 
-Телеканали 
-  

1. Поширити 
інформацію про 
флешмоб за каналами 
комунікації, 
передбаченими п.6 
2. Долучити до участі 
у флешмобі партнерів 
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ви ще можете змінити 
своє життя 
- в школі я був жертвою 
булінгу, це завдавало мені 
болю. Але я був сильним, 
не здавався і став 
успішним. Ти теж будь 
сильним, вір в себе 
- я спостерігав за тим, як 
цькують інших дітей, але 
мовчав/заступався/допома
гав. Так я знайшов 
друга/зрозумів, що слова 
можуть боляче 
ранити/змінив своє 
ставлення до булінгу 
- я батько дитини, і мені 
важливо, щоб моя дитина 
почувалася в колективі 
безпечно. З булінгом 
потрібно боротися 
  
Можна надавати поради:  
-як діяти, якщо тебе 
булять  
- чому не потрібно 
мовчати про те, що тебе 
цькують 
- що батькам та вчителям 
не потрібно закривати очі 
на випадки булінгу.  

 


