
 

                 ЗАТВЕРДЖУЮ         

                                                                                         Директор школи     

                                                                                                     Н.П.Тимощенко 

   

План 

заходів щодо запобігання, профілактики та протидії булінгу 

у Погорільському ЗСО І-ІІІ ступенів 

2021 – 2022 н.р. 

№

 

п

/

п 

Назва заходу Цільова  

аудиторія 

Терміни 

виконання 

Відповідаль

ний 

         Діагностичний етап 

1. Створення бази інструментарію 

для діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

  Вересень Класні 

керівники, 

психолог 

школи 

2. Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

–      спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

–   опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

–      психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та 

емоційних станів учнів;     _ 

соціальне дослідження 

наявності референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники, 

психолог 

школи 

 



–      визначення рівня тривоги 

та депресії учнів. 

 Інформаційно-профілактичні заходи 

1. Засідання методичного 

об’єднання класних керівників 

на тему «Організація та 

проведення профілактичної 

роботи щодо попередження 

випадків булінгу» 

МО класних 

керівників 

Вересень Заступник 

директора з 

ВР 

  

2. Тренінгове  заняття »Давайте 

жити дружно!» 

2-11 класи Вересень Практичний 

психолог,кла- 

сні керівники 

3. Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 

Педагогіч- 

ний колектив 

Жовтень Заступник 

директора з 

ВР 

4. Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільній 

батьківській конференції 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Грудень Директор 

школи 

  

5. Складання порад «Як не стати 

жертвою булінгу?» 

1 – 11 

класи 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

6. Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 

Квітень Директор 

школи 

7. Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню. 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з 

ВР 

  

8. 

 

Консультативний пункт 

«Скринька довіри». 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу. 

  

9. Проведення анкетування учнів 5-11 класи січень Педагог-



 5-11 класів з питань булінгу в 

шкільному середовищі. 

організатор 

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1. Проведення ранкових 

зустрічей  з метою формування 

навичок дружніх стосунків 

1-4 класи Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

2. Створення морально- 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових 

занять 

1-11класи Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

3. Робота відеозалу . Перегляд 

кінострічок відповідної 

спрямованості 

5 – 11класи Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

  

4. Засідання шкільної ради 

старшокласників на тему 

«Скажемо ні насильству!» 

8-11класи Січень Педагог-

організатор 

5. Флеш-моб «Зупинимо булінг 

разом». 

5-11класи Жовтень Педагог-

організатор, 

Класні 

керівники 

6. Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп, булінгу!» 

1-11класи Грудень Класні 

керівники, 

учитель 

історії 

7. Інформаційна виставка у 

бібліотеці «Булінг. Міфи та 

реальність». 

1-11класи Упродовж 

року 

Бібліотекар 

8. Конкурс-виставка плакатів 5-11 класи Листопад Педагог-



 «Ми разом подолаємо шкіль-» 

ний булінг!» 

організатор, 

класні 

керівники 

 

9. 

Уроки відвертого спілкування. 

«Читання з передбаченням» за 

казкою Ірен Роздобудько  

«Дикі образи дикобраза». 

«Культура спілкування в  

Інтернеті». 

«Моя поведінка в конфлікті/  

небезпечній ситуації». 

«Планета толерантності». 

«Жити в мирі з собою та  

іншими»,»Стережись! Бо,що 

посієш,то й пожнеш».  

«Допоможи собі,  

рятуючи інших», «Про  

стосунки в учнівському середо 

вищі»,»Змінюй в собі негатив- 

не ставлення до інших». 

 

 

1-4 класи 

 

 

5-7 класи 

 

8-9 класи 

 

1-4 класи 

5-8 класи 

 

 

9-11 класи 

 

 

 

 

Грудень Класні 

керівники 

10. 

 

Перегляд  і обговорення відео- 

роликів «Викресли булінг». 

 

5-11 класи Січень Класні 

керівники 

11. 

 

Майстер-клас «Павутинка 

дружби». 

1-4 класи Упродовж 

року 

Педагог-

організатор 

12. Круглий стіл «Протидія                            

 булінгу в учнівському сере-  

седдовищі».    

5-11 класи Квітень Педагог-

організатор 



 

 

Робота з батьками 

1. Тематичні батьківські  збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

2. Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу та 

кібербулінгу для своєї дитини. 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Упродовж 

року 

 Класні 

керівники 

3. Тренінг «Безпечний Інтернет» Батьки 

здобувачів 

освіти 

 

Січень – 

Лютий 

Педагог-

організатор 

4. Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг». 

Батьки 

здобувачів 

освіти  

Березень Заступник 

директора з 

ВР 

5. 

 

Відео урок для батьків «Захист 

дітей в інтернеті» 

Батьки 

здобувачів 

освіти  

Квітень Педагог-

організатор 

 


