
ПЛАН ЗАХОДІВ, 

 СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ 
                                                                                                 

в   2018/2019   навчальному   році 

(витяг з  плану роботи  школи) 
 

№ Назва заходів 
Хто 

залучається 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 

Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

1-11 класи 
протягом 

року 

ЗДВР, 

класні керівники, 

практичний 

психолог,соціальний 

педагог 

2 

Вивчення законодавчих 

документів, практика протидії  

цькуванню у школі 

педколектив 
упродовж 

року 

Директор 

школи, ЗДВР 

3 
Урок-бесіда «Булінг як соціально-

педагогічна проблема» 
вчителі вересень 

Практичний психолог 

  

4 
Години спілкування  «Булінг: 

види, ознаки» 
5-10 класи жовтень 

Класні керівники, 

практичний психолог 

5 
Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 
педколектив жовтень 

Заступник директора 

з ВР 

6 

Проведення ранкових зустрічей  з 

метою формування навичок 

дружніх стосунків 

1-4 класи 
упродовж 

року 
Класні керівники 

7 
Тренінг «Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 
9-10 класи листопад 

Практичний психолог 

  

8 Години відвертого спілкування  4, 7, 8 класи жовтень 

ЗДВР, 

класні керівники, 

соціальний педагог 

9 
Засідання педагогічної  ради   

« Стоп  БУЛІНГ» 
вчителі березень 

ЗДВР, 

практичний 

психолог,  соціальний 

педагог 

10 

Розробка рекомендацій для 

батьків «Якщо  дитина 

постраждала від булінгу» 

батьки 

здобувачів 

освіти 

грудень Соціальний педагог 

11 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінг» 

1-11 класи 
10-14 

грудня 

Класні керівники, 

учителі 

правознавства, 

соціальний педагог 

12 Практикум для вчителів вчителі лютий Класні керівники, 



«Шкільний булінг, як боротися з 

дитячим насиллям» 

практичний психолог 

  

13 
Коло спілкування «Жорстокість 

та насильство забороняються» 
1-4 класи 

протягом 

року 
Класні керівники 

14 
Перегляд відео-презентацій «Як 

запобігти булінгу» 
4-6 класи березень 

Класні керівники, 

практичний психолог 

  

15 

Батьківські збори по  класах  на 

тему «Шкільний булінг. Якщо 

ваша дитина стала його жертвою» 

батьки 

здобувачів 

освіти 

за планом 

ЗДВР, класні 

керівники, 

практичний психолог 

16 

Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

5- 11 класи січень Класні керівники 

17 
Створення буклету «Зупинимо 

булінг разом» 
5-11 класи травень 

Класні керівники, 

практичний психолог 

  

18 

Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення 

літературних творів, та  на уроках 

історії 

1-11 класи 
упродовж 

року 

Вчителі української 

літератури, історії 

19 

Психологічна діагностика  

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів 

3, 4, 5, 6, 8 

класи 

протягом 

року 

Класні керівники, 

практичний психолог 

 


