
           

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом по школі №57 

від 22.10.2021 за № 311-аг 

  

ПЛАН 
заходів щодо профілактики булінгу 

2021/2022 навчальний рік 
№ 
п/п Назва заходу Цільова 

аудиторія 
Термін 
виконання Відповідальний 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 Обговорення питання протидії 
булінгу  

Батьки 
здобувачів 

освіти 
(за 

запитом) 

Протягом року 
Класні керівники, 
заступник з ВР 
Антонюк Г.Е. 

2  «Питання протидії булінгу в 
учнівському колективі » 

Педагогічн
а рада  

Серпень, вересень, 
грудень, березень  

Заступник 
директора з ВР 
Антонюк Г.Е. 

3 Розробка пам’ятки «Як не стати 
жертвою булінгу» 

Педагогіч- 
ний 
колектив 

Жовтень 
Заступник 
директора з ВР 
Антонюк Г.Е. 

4 Складання порад «Як допомогти 
дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Впродовж року 

Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 

5 Контроль стану попередження 
випадків  булінгу 

Наради при 
директорі Протягом року  Директор 

Денисенко В.Ю. 

6 

Круглий стіл педагогічного 
колективу «Безпечна школа. 
Вчимося розпізнавати маски 
булінгу» 

Педагогічн
ий 
колектив 

Березень 
Практичний 
психолог   
 

7 
Вивчення законодавчих 
документів, практик протидії 
цькуванню 

Педагогічн
ий 
колектив 

Впродовж року 
Заступник 
директора з ВР 
Антонюк Г.Е. 

8 
Проведення заходів в рамках 
Всеукраїнського тижня права 
«Стоп булінгу» 

8-9 Грудень  

Класні керівники, 
учитель 
правознавства, 
психолог школи 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 
Проведення ранкових зустрічей  
з метою формування навичок 
дружніх стосунків 

1-4 Впродовж року Класні керівники 



2 

Створення морально безпечного 
освітнього простору, формування 
позитивного мікроклімату та 
толерантної міжособистісної 
взаємодії «Наши долоньки проти 
насильства». 

1-11  Листопад – 
грудень  Класні керівники   

3 
Беспечний простір:  
туристичний зліт «Осіння 
стежка») 

9-11 Вересень 
Класні керівники, 
вчителі 
фізвиховання 

4 Олімпійський урок «Спорт 
заради життя» 10-ті  Жовтень 

Вчителі 
фізвиховання, 
класні керівники 

5 Флеш-моб «Стоп Булінг!» 5-7 Жовтень-листопад  
Вчитель 
фізвиховання 
Шикіна Ю.В. 

6 
В рамках акції «16 днів проти 
насильства»  - День 
самоуправління 

інтерактивн
і заняття 
«Стоп 
булінг» і 
«Беспечний 
інтернет» 

Листопад  Рада 
старшокласників 

7 
Робота відеозалу . Перегляд 
кінострічок відповідної 
спрямованості 

5 – 11 Упродовж року 

Учитель 
 інформатики 
Кривошеєва А.С. 
  

8 
Засідання дискусійного клубу 
старшокласників «Як довіряти й 
бути вдячним» 

7-9 Січень 
Педагог-
організатор 
Краюшкіна Н.С. 

9 

Відпрацювання теми особистої 
гідності в ході вивчення 
літературних творів, на уроках 
історії 

1-11 Упродовж року Класоводи, учителі 
літератури, історії 

10 
В рамках Всеукраїнського тижня 
права «Стоп булінгу» - 
оформлення стенду  

1-11 10-14 грудня 

Класні керівники, 
учителі 
правознавства, 
практичний 
психолог школи 
Ларіна Т.О. 

11 
Проведення заходів в рамках 
тематичного тижня «Тиждень 
дитячих мрій та добрих справ» 

1-11 17-21 грудня 
Класні керівники, 
учителі-
предметники 

12 

Відкриття акції «16 днів проти 
насильства» у рамках кампанії «С 
топ насильству» та ознайомлення 
з матеріалами: Конвенція Ради 

1-11 25.11.2021 Листопад  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text


Європи про захист дітей від 
сексуальної експлуатації та 
сексуального 
насильства(Лансаротська 
конвенція), ратифікована 
Верховною Радою України 
20.06.2012. 

13 
Тиждень добрих справ: 
Виготовлення плакатів з нагоди 
Міжнародного дня толерантності 

5-9 Листопад  Заступник з ВР 
Антонюк Г.Е. 

14 

Години спілкування в 1-11 класах 

«Я маю право жити без 

насильства», «Зупини 

насильство». «Не будь 

байдужим», «Здоров’я – 

найбільша цінність у житті» (на 

вибір). 

9-11 За розкладом  

Класні керівники, 
вчитель предмету 
«Основи здоров’я» 
Семко О.В.,  Сестра 
медична Задоєнко 
І.Є., Заступник 
директора з ВР 
Антонюк Г.Е. 

15 
Тренінгові заняття «На доброму 

серці тримається світ» 2кл Листопад  
Класні керівники 

початкових класів 

16 

Перегляд відеороликів на тему 

«Ми проти насилля». 

Ознайомлення з буклетом 

«Дізнайся про свої права в 

цифровому середовищі»; 

«Демократія i права людини 

починаються з нас» для дітей; 

9, 11 Грудень  

Соціальний педагог 

Карпілянська З.Ф., 

вчитель права 

Горецький В.А., 

класні керівники 

17 

Відеоурок 1 Захист дітей онлайн 

Відеоурок 2 - Сексуальний 
шантаж 
Відеоурок 3 - Секстинг 
Відеоурок 4 - Секс-чатинг 
Відеоурок 5 – Грумінг 

Відеоурок 6 - Зображення 
сексуального характеру, що 
використовуються для помсти 

5-11 Листопад-грудень 

Класні керівники 

Соціальний педагог 

Карпілянська З.Ф., 

психолог Ларіна 

Т.О. 

18 

 Круглий стіл «Секрети 
конструктивного спілкування»  
Онлайн   9-10 Лютий  

Представники 

соціальної служби у 

справах дітей 

19  Конкурсне написання ессе  
в шкільну газету на тему: «Як 

9-10 Березень  
Вчителі літератури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text
http://rm.coe.int/learn-about-your-rights-in-a-digital-environment-ukr/1680a052c2
http://rm.coe.int/learn-about-your-rights-in-a-digital-environment-ukr/1680a052c2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680699628
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680699628
https://vimeo.com/464178591
https://vimeo.com/464179613
https://vimeo.com/464179613
https://vimeo.com/464177511
https://vimeo.com/464176581
https://vimeo.com/464181532
https://vimeo.com/464180697
https://vimeo.com/464180697
https://vimeo.com/464180697


довіряти і бути вдячним іншим» 

 
Профілактика булінгу та 
жорстокого поводження в 
учнівському середовищі 

7-10 Впродовж року 
Шкільний офіцер 

поліції  

20 
Профілактика негативних явищ в 
учнівському середовищі. 
Вирішення конфліктів 

3-6 Впродовж року 
Шкільний офіцер 

поліції 

21 
«Відповідальність за злочин. 
Права та обов’язки». 6-9 Впродовж року 

Інспектор 

ювенальної 

превенції Демчук 

Інна Михайлівна 

22 
Профілактика конфліктів  - 
тренінг  1-9 Впродовж року 

Шкільний офіцер 

поліції 

Психологічний супровід. Діагностичний етап 

1 Опитування (анкетування) 
учасників освітнього процесу; 

Усі 
категорії 
учасників 
освітнього 
процесу 

  
Упродовж року 
  
 (За потребою) 
  

Класні керівники, 
соціальний педагог 
Карпілянська З.Ф. 

2 Діагностика стану 
психологічного клімату класу 1-11 Упродовж року 

Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 

3 
Спостереження під час 
навчального процесу, 
позаурочний час 

1-11 Упродовж року 
Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 

4 Консультаційна робота з 
учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року 

Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 

5 
Профілактично-просвітницька, 
корекційно-розвивальна робота з 
учасниками освітнього процесу 

1-11 Упродовж року 
Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 

Робота з батьками 

1 
Тематичні бесіди «Протидія 
цькуванню в учнівському 
колективі» 

1-11 Упродовж року Класні керівники   

2 
Поради батькам щодо зменшення 
ризиків булінгу та кібербулінгу 
для своєї дитини (за запитом)  

1-11 Упродовж року 
Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 



3 Тренінг «Як навчити дітей 
безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий 

Практичний 
психолог   
Ларіна Т.О. 

4 Інформаційна робота через 
інтернет-сторінки  Фейсбук  Упродовж року 

Заступник 
директора з ВР 
Антонюк Г.Е. 

 

Виконавець: 

Заступник директора з ВР Антонюк Г.Е. 

 


