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План  заходів, 

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

  на 2021-2022 н.р. 

 

№ Назва заходу  Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

 Діагностичний етап   

1. Створення бази інструментарію 

для діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

усі 

учасники 

освітнього 

процесу 

вересень 

 

Практичний 

психолог  

Касьян В.О. 

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; 

–      визначення рівня тривоги 

та депресії учнів. 

усі 

учасники 

освітнього 

процесу 

протягом 

року 

Практичний 

психолог  

Касьян В.О. 

класні керівники 

 

 Просвітницькопрофілактична робота   

1. Поширення та популяризація 

інформаційних матеріалів щодо 

створення 

безпечного освітнього 

середовища, формування в 

дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих 

навичок 

учасники 

освітнього 

процесу 

вересень 

 

Соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники 

2. Проведення заходів у рамках  

Всеукраїнського тижня протидії 

булінгу 

Усі 

учасники 

3й тиждень 

вересня 

Соціально-

психологічна 



освітнього 

процесу 

служба, класні 

керівники 

3. Розробка та розповсюдження 

буклетів-пам’яток для учнів 

«StopBullying», «Будьмо 

толерантними», «Протидія 

насильству» « Як впоратися з 

агресією» « Мирно вирішуємо 

конфлікт» 

здобувачі 

освіти 

вересень 

жовтень 

Соціально-

психологічна 

служба, рада 

старшокласників 

4. Круглий стіл «Протидія 

булінгу в учнівських 

колективах» 

класні 

керівники 

жовтень Заступник 

директора з ВР 

Зіненко О.Л. 

5. Контроль стану попередження 

булінгу 

нарада при 

директорові 

жовтень, 

січень, 

березень, 

травень 

Заступник 

директора з ВР 

Зіненко О.Л. 

6. Семінар-тренінг для педагогів 

«Запобігання жорстокій 

поведінці в 

учнівському середовищі» 

педагоги 

закладу 

освіти 

листопад Практичний 

психолог  

Касьян В.О. 

7. Заняття батьківського всеобучу 

у паралелях класів для 

ознайомлення із 

законодавчими актами щодо 

протидії булінгу 

батьки 

учасників 

освітнього 

процесу 

грудень Заступник 

директора з ВР 

Зіненко О.Л., 

класні керівники   

8. Заняття з елементами тренінгу 

для педагогів «Збереження 

психічного 

здоров'я педагогів» 

педагоги 

закладу  

лютий Практичнй 

психолог 

9. Формування суспільної 

свідомості неприйняття булінгу 

в 

міжособистісних стосунках. 

 Challenge «Безпечна школа» 

 

учні школи лютий  Соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники 

10. Тренінг «Ефективний виховний 

вплив на учнів у кризових 

ситуаціях», 

педагоги 

закладу  

березень Практичнй 

психолог 

11. Тематичні бесіди: 

- Вчимося володіти власними 

емоціями»  

 

-«Вчимося запобігати 

конфліктам»  

 

 

здобувачі 

освіти 

 

 

здобувачі 

освіти 

 

 

лютий 

 

 

березень 

 

квітень 

 

Класні 

керівники 

 

 

Класні 

керівники 

 



-«Вчимося вирішувати 

конфлікти без насильства» 

здобувачі 

освіти 

Класні 

керівники 

12.  

Розгляд питання 

ненасильницької поведінки в 

школі: 

 

- засідання ради профілактики 

правопорушень;  

 

- психолого-педагогічний 

консиліум за результатами 

звернень учасників освітнього 

процесу щодо випадків булінгу 

 

 

 

 

здобувачі 

освіти 

 

учасники 

освітнього 

процесу 

 

 

 

 

щомісяця 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Члени ради 

профілактики 

правопорушень 

 

Заступник 

директора з ВР 

Зіненко О.Л., 

 Формування правової  

компетентності 

   

1. Проведення уроків відвертого 

спілкування: 

-«Змінюй в собі негативне 

ставлення до інших»  

 

-«Допоможи собі рятуючи 

інших»  

 

 

-«Стережись! Бо, що посієш то 

й пожнеш» 

  

-«Про стосунки в учнівському 

середовищі» 

 

 

 

учні 1-4 

класів 

 

учні 5-6 

класів 

 

учні 7-9 

класів 

 

учні 10-11 

класів 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

 

березень 

 

 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

2. Бесіда «Як протидіяти тиску 

однолітків» 

8-9 класи листопад   Класні 

керівники 

3. Тренінгове заняття 

«Формування позитивного 

мислення» 

 10 класи  ІІ півріччя Практичнй 

психолог 

4. Тренінг «Безпека спілкування в 

Інтернеті» 

 

7-11 класи лютий Практичний 

психолог  

5. Бесіда « Цінність життя» 7 – 9 класи квітень Класні 

керівники 

6. Впровадження освітньої 

програми «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом. 

Базові навички медіації» 

 здобувачі 

освіти 

протягом 

року 

Практичний 

психолог  



 Робота з батьками    

1. Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському 

колективі» 

батьки 

здобувачів 

освіти 

 листопад Заступник 

директора з ВР 

Зіненко О.Л. 

2.  Тренінг для батьків «Без 

ляпаса» 

батьки 

здобувачів 

освіти 

листопад Практичний 

психолог  

3. Випуск буклету «Як замінити 

токсичні фрази» 

батьки 

здобувачів 

освіти 

листопад Соціально-

психологічна 

служба 

4. Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу та 

кібербулінгу для своєї дитини 

(виготовлення буклетів) 

батьки 

здобувачів 

освіти 

січень Практичний 

психолог  

5.  Тренінг для батьків «Як 

навчити дітей безпеці в 

Інтернеті»  

 

батьки 

здобувачів 

освіти 

лютий   Практичний 

психолог  

6. «Вимоги законодавства щодо 

захисту дітей від будь-яких 

форм 

фізичного або психічного 

насильства»; 

 

батьки 

здобувачів 

освіти 

 

 

березень 

 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

Зіненко О.Л. 

7. «Попередження ризикованої 

поведінки в соціальних 

мережах»  

 

батьки 

здобувачів 

освіти 

березень 

 

 

Практичний 

психолог  

8.  «Деструктивні Інтернет 

угрупування» 

 

батьки 

здобувачів 

освіти 

квітень 

 

Практичний 

психолог. 

 

9. «Про запобігання булінгу серед 

дітей та молоді»  

 

батьки 

здобувачів 

освіти 

 

протягом 

року 

 

класні керівники 

 

 


