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Додаток 2 
 

ІНФОРМАЦІЯ1 
про програму в галузі профілактики  
правопорушень серед неповнолітніх 

від Молодіжного центру праці Департаменту сімї, молоді та спорту  
Чернігівської обласної державної адміністрації 

 
 

НАЗВА 
ПРОЕКТУ 

«Протидія булінгу у шкільному середовищі». 

НАЙМЕНУВАНН
Я ОРГАНУ (-ІВ) 
(ОРГАНІЗАЦІЇ (-
ІЙ)) -
РОЗРОБНИКА/КІ
В ПРОЕКТУ 

Молодіжний центр праці при Департаменті сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської облдержадміністрації. 
Відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Чернігівській області. 

КИМ ТА КОЛИ 
ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО2 

Програма затверджена у річному плані  Молодіжного центру праці при 
Департаменті сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації 
(на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2016-2020рр.). 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕНН
Я ПРОЕКТУ 
 

м. Чернігів, Чернігівська область. 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕН
ЕФІЦІАРИ 
ПРОЕКТУ  

Учнівська молодь (7-11 класи). 

МЕТА ТА 
ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

Завданнями проекту є: ознайомлення та поглиблення знань щодо поняття 
«булінг», його видами та проявами, розвивати навички конструктивного 
вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування, формувати 
негативне ставлення до булінгу (неприпустимість проявів булінгу в 
шкільному середовищі). Мета - зменшення рівня конфліктності та 
ненависті серед учнівської молоді, запобігання й усунення 
дискримінації, нетолерантності, агресії, булінгу та нерівному ставленню. 

ОСНОВНІ 
ЗАХОДИ В 
РАМКАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

№ 
п/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Суб’єкти 
надання 
фінансува
ння 

 

Очікувані результати 

1. День безпечного 
Інтернету під гаслом 

лютий 2017 р. Молодіжний 
центр праці 

- ознайомити учнівську 
молодь із 

                                                             
1  Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проекту. Використайте кількість таблиць відповідно кількості проектів 
2 Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення 
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«Будь зміною: 
об'єднаймося для 
кращого Інтернету» 

(Інформаційна бесіда 
"Світ безпечного 
Інтернету", 

Інтерактивне заняття 
"Користуйтеся 

Інтернетом безпечно", 
семінар-тренінг 

"Територія безпечного 
Інтернету"). 

небезпеками онлайн 
простору, виробити 
уміння і навички 
безпечного 
користування 
Інтернетом  

2. «Булінг у шкільному 
середовищі. 
Дискримінація. 
Агресія. Насилля. 
Протидія ненависті в 
онлайн і офлайн 
просторі». 

 

січень – 
травень  
2017 р. 

Молодіжний 
центр праці. 
ВЮП УПД 
ГУНП в 

Чернігівській 
області 

 
- 

 
 

ознайомити та 
поглибити знання про 
дискримінацію, 

агресію, ненависть, 
окреслити шляхи 
усунення їх, 

зменшити рівень 
дискримінації та 

ненависті, протидіяти 
булінгу; ознайомити з 
інструментами 
протидії проявам 
мови ненависті 
онлайн; окреслити 
шляхи усунення 
агресії офлайн. 

СТРОК 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Січень – грудень 2017 року  

ДОСЯГНУТІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ3 

Низка заходів була реалізована для учнівської молоді загальноосвітніх 
навчальних закладів, серед яких: Чернігівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №3 Чернігівської міської ради Чернігівської області, 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області, Чернігівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №18 Чернігівської міської ради Чернігівської області, 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області, Чернігівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської міської ради Чернігівської області, 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області, Чернігівський ліцей №32 
Чернігівської міської ради Чернігівської області.  

                                                             
3 Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації); вплив на показники 
злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки імплементації програми (якщо така проводилась) 
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ПОДАЛЬШІ 
ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Заплановано продовження реалізації програми на 2018 р., співпраці з 
освітніми закладами, активною й ініціативною молоддю, продовжиться 
робота з громадськими організаціями міста, залученими спеціалістами. 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИС ПРОЕКТУ 
В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ4 

https://www.facebook.com/molod.center 
 

ПОСИЛАННЯ НА 
МЕДІА 
РЕСУРСИ, У 
ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛ
АСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПРОЕКТ5 

http://dsms.cg.gov.ua/ 
https://www.facebook.com/molod.center 
https://www.facebook.com/Рух-Проти-Ненависті-В-Чернігівській-Області-
982618778549398/ 
https://www.facebook.com/groups/1542351366020479/?multi_permalinks=199343073
7579204&notif_id=1507232984496512&notif_t=group_activity 
https://www.facebook.com/groups/chernigov/?multi_permalinks=809531632552775
&notif_id=1506672044341467&notif_t=group_activity 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________________
Дата                                                                                ПІП, підпис керівника (уповноваженої особи) 
                                                                                        МП (за наявності) 

 

                                                             
 
 


