
ПЛАН 

заходів щодо профілактики булінгу 

2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 Обговорення питання 

протидії булінгу на 

загальношкільних 

батьківських зборах 

Батьки, 

педагогічний 

колектив 

Вересень Адміністрація школи 

2 Засідання методичного 

об’єднання класних 

керівників та вихователів 

на тему «Протидія булінгу в 

учнівському колективі» 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Жовтень Голова методичного 

об’єднання 

 

3 Складання порад           

«Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 

1 – 12класи Упродовж року Практичний психолог 

4 Контроль стану 

попередження випадків  

булінгу 

Нарада при 

директорі 

    жовтень Адміністрація школи 

5 Круглий стіл  «Скажем 

булінгу – ні!» 

Педагогічний 

колектив 

      листопад Практичний психолог 

 

6 Вивчення законодавчих 

документів, практик 

протидії цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж року Заступник директора 

з ВР 

 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату 

та толерантної поведінки в 

учнівському колективі 

1-12класи Упродовж року Класні керівники 

2 Проведення годин 

спілкування, бесід: 

- «Добро починається з 

тебе» 

- Протяни руку 

дружби» 

1  -12класи Упродовж року Вихователі 



- «Не будь жорстоким» 

- «Життя без 

насильства» 

- «Толерантність– 

умова злагоди, миру 

та співдружності» 

- «Яким має бути 

справжній друг…»  

   

3  Перегляд відеоматеріалів 

відповідної спрямованості 

6 – 12класи Упродовж року класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

4 Тренінгове заняття «Як 

протистояти тиску та 

відстоювати власну 

позицію»  

6- 8класи вересень Практичний психолог 

5 Дискусія для 

старшокласників «Як я 

можу протидіяти булінгу» 

8-12класи Січень Педагог-організатор 

6 Тематична відеопрезентація 

«Все про кібербулінг». 

6-12класи Березень Педагог-організатор 

7 Проведення заходів в 

рамках: 

  

- Всеукраїнського тижня з 

протидії булінгу; 

 

-  Всеукраїнського тижня 

права; 

 

- загальношкільного тижня  

толерантності. 

1-12класи  

 

     

    Вересень 

 

 

     Грудень 

 

     лютий 

Класні керівники, 

вихователі, учителі-

предметники 

8 Випуск тематичних газет 

«Ми- проти булінгу!» 

6-12класи   квітень вихователі 

9 Анкетування учнів з метою 

виявлення проявів 

насильства 

 

 

6-12класи  жовтень 

травень 

Класні керівники 



Психологічний супровід 

1 – Спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів 

освіти; 

– опитування (анкетування) 

учасників освітнього 

процесу; 

– дослідження наявності 

референтних груп та 

відторгнених в колективах. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

 

Упродовж року 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники, 

соціальний педагог 

2 Діагностика мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та емоційних 

станів учнів 

1-12класи Упродовж року Практичний психолог 

 

3 Профілактично-

просвітницька, корекційно-

розвивальна робота з 

учасниками освітнього 

процесу 

1-12класи Упродовж року Практичний психолог 

 

Робота з батьками 

1 Розгляд на класних 

батьківських зборах 

питання «Булінг та моя 

дитина: агресор-жертва-

спостерігач» 

   Листопад Класні керівники 

2 Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу 

та кібербулінгу для своєї 

дитини 

 Упродовж року Практичний психолог 

 

3 Інформаційна робота через 

інтернет-сторінки 

 Упродовж року Заступник директора 

з ВР  

  

 


