
 «Затверджено» 

заступник директора з НВР  

___________ І.В. Гулак 

 

План заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

2021 - 2022н.р. 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. 
Ознайомлення з контенгентом учнів, вивчення 

мікроклімату у колективі 

вересень  

2. 

Забезпечення інформацією сайт навчального закладу 

щодо застосування норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 

2018 року за №2657 – VIII. Розміщення на сайті 

навчального закладу, соціальних мережах, дошці 

оголошень: 

 Телефон довіри; 

 Правила поведінки здобувачів освіти; 

 План заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу; 

 Процедури подання учасниками освітнього 

процесу заяв про випадки булінгу в закладі освіти; 

 Порядок реагування  на доведені випадки 

булінгу в навчальному закладі та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу. 

Постійно  

 

Заступник директора з 

НВР, психологічна 

служба 

3 Вивчення законодавчих документів, практик 

протидії цькуванню педагогічними працівниками 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники 

4 

Проходження безкоштовного курсу 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» на сайті 

EdEra, «Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти» (освітня платформа 

«PROMETHEUS») 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники 

5 Проведення годин спілкуванн з метою формування 

навичок дружніх стосунків 

Протягом 

року 

Класні керівники 

6 Групові та індивідуальні консультування класних 

керівників психологічною службою, 

Протягом 

року 

Психологічна служба 

7 Надання рекомендацій щодо запобігання проявів 

булінгу 

Протягом 

року 

Психологічна служба 

8 
консультування з класних керівників та майстрів в/н 

за результатами діагностики учнівських груп 

Один раз 

на 

семестр 

Психологічна служба 

9 Робота учнівської ради «Скринька довіри» Протягом 

року 

Всі учасники 

освітнього процесу 

10 
Години відвертого спілкування за участю 

представників ювенальної превенції Національної 

поліції  

Один раз 

на місяць 

Заступник директора з 

НВР 



11 
Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу 

(За окремим планом) 

16-20.09. 

2021 

 

ЗДВР, психологічна 

служба 

12 Заняття за програмою «Дорослішай на здоров’я» вересень-

травень 

Практичний психолог 

13 Засідання учнівської ради «Булінг у вашому житті» 20.09.2021 Практичний психолог 

14 

Засідання методичного об’єднання класних 

керівників на тему: «Проведення профілактичних 

заходів у групі, щодо попередження випадків 

булінгу» 

24.10.2021 Голова МО 

15 
Консультування з питань протидії булінгув 

учнівському середовищі  

Протягом 

року 

Психологічна служба, 

класні керівники, 

майстри в/н 

16 Конкурс учнівських творів «Як довіряти і бути 

вдячним іншим» 

Вересень-

жовтень 

Інформаційний центр 

УР 

17 
Бесіди у нрупах здобувачів освіти «Профілактика 

булінгу в учнівському середовищі», «Кібербулінг! 

Який він?» 

Жовтень, 

квітень 

Психологічна служба 

18 Моніторинг «Насильство в учнівському середовищі» Листопад  Психологічна служба 

19 Розвивальне заняття «Я та інші»  19.10.2021 Психологічна служба 

20 

Групова консультація здобувачів освіти, що 

проживають у гуртожитку,  щодо запобігання 

булінгу (цькування) у закладі освіти 

17.11.2021 Заступник директора з 

НВР, психологічна 

служба, залучені 

фахівці 

21 

Імітаційна гра для здобувачів освіти «Жертва у 

дитячому колективі. Як навчити підлітка протидіяти 

булінгу» 

25.11.2021 Класні 

керівники,маймтри 

в/н, психологічна 

служба 

22 
Проведення акції «16 днів проти насильства» за 

окремим 

планом 

Психологічна служба, 

класні керівники, 

майстри в/н 

23 

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня 

права «Стоп булінгу» 

за 

окремим 

планом 

Заступник директора         

з НВР, психологічна 

служба класні 

керівники, майстри в/н 

24 Анкетування батьків про безпеку здобувачів освти в 

закладі освіти 

17.12.2021 

 

Класні керівники 

25 Година спілкування «Зняття психологічної напруги. 

Вчимося дружити» 

Грудень, 

травень 

Психологічна служба 

26 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна 

школа. Маски булінгу» 

12.01.2022 Психологічна служба 

 

27 
Засідання методичного об’єднання класних 

керівників на тему: «Булінг у дитячому середовищі: 

причини, наслідки та шляхи його подолання» 

13.01.2022 

 

Заступник директора         

з НВР, психологічна 

служба 

28 Навчально-методичний тренінг «Протидія булінгу в 

закладах освіти: системний підхід» 

14.01.2022 Практичний психолог 

29 Онлайн-опитування «Будуємо дім без насильства» 21.01.2022 Практичний психолог,  

Здобувачі освіти 

30 Година спілкування «Мова знущання: як відрізнити 31.01.2022 Класні керівники 



булінг від «стьобу»»  

31 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування 

здобувачів освіти 

04.02.2022 Практичний психолог 

 

32 Інтерактивне заняття «Протидія булінгу в 

учнівському середовищі» 

07.02.2022 Соціальний педагог 

33 День безпечного Інтернету 2020 під гаслом «Разом 

для найкращого Інтернету» 

11.02.2022 Викладачі. 

інформатики  

34 Година спілкування «Проблема булінгу очима 

підлітка» 

14.02.2022 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

35 Виготовлення пам’яток «Протидія булінгу», 

«Булінг», «СтобБулінг!», «Булінгу-НІ» 

Протягом 

місяця 

Практичний психолог 

 

36 

Розробити Пам'ятку керівникам навчальних груп 

«Що можуть зробити педагоги у вирішенні питання 

боротьби з проявами булінгу в учнівському 

колективі»  

Постійно  Психологічна служба 

37 Інформаційна робота через інтернет - ресурси  Протягом 

року 

Психологічна служба 

 


