
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Директор закладу                                 В.К.Ворник 

                                                        

Додаток 1 до наказу по 

Комунальному закладу 

«Закладу Загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Піщанка» 

Піщанської селищної ради   

  від  

« 27»   серпня  2021р. №   

                                                              . 

План заходів 

 щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі     

у 2021-2022 навчальному році 

№ Назва заходу Цільова аудиторія Термін 

проведення 

Відповідальний 

1.  Інструктивно-методична 

нарада щодо механізму 

реагування на випадку 

булінгу з педагогічним 

колективом 

Педагогічний 

колектив 

вересень Адміністрація 

2.  Наради з різними 

категоріями працівників 

з питань профілактики 

булінгу (цькування):  

 

 педагогічний 

персонал; 

 технічний 

персонал. 

 

 Адміністрація 



3.  На  засіданнях 

педагогічних рад 

розглянути виконання 

державних документів, 

регіональних програм з 

даної теми, питання 

ефективності виховної 

роботи у закладах 

загальної середньої 

освіти 

 педагогічний 

персонал; 

  

ІІ семестр Адміністрація 

4.  Проводити наради при 

директорові, де 

розглядати питання 

активізації роботи з 

батьками з питання 

стану профілактичної та 

індивідуальної роботи з 

дітьми, які потребують 

особливої педагогічної 

уваги. 

 

 педагогічний 

персонал; 

 

Протягом 

року 

Адміністрація 

5.  Обговорення та 

прийняття правил 

поведінки в   класах. 

1-11 кл. Вересень Класні керівники 

6.  Створення комісії з 

розгляду випадків 

булінгу 

1-11 кл жовтень Адміністрація 



7.  Організація механізмів 

звернення для 

повідомлень про 

випадки булінгу 

(цькування) 

 Вересень Адміністрація,  

практичний психолог

, 

класні керівники 

 

8.  Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

учнівському 

середовищі». 

5-11кл.  грудень Практичний 

психолог 

9.  Провести наради з 

класними керівниками, 

на яких розглянути 

питання протидії булінгу  

в учнівському 

середовищі. Орієнтовна 

тематика: «Розв’язання 

конфліктних ситуацій 

між вчителями та 

підлітками», «Моделі 

позитивного впливу на 

формування 

особистості». 

 

1-11 кл. ІІ семестр Адміністрація 

10.  Провести 

інтерактивні бесіди, 

години спілкування,  

тренінгові заняття з 

учнями про цінність 

життя особистості й сенс 

життя: «Я – це Я», «Що є 

цінного в житті молодої 

людини», «Феномен 

людини», «Мої цінності і 

пріоритети», «Плануємо 

5-11кл. Протягом 

року 

Психолог 



майбутнє», 

«Оволодіваємо 

навичками толерантного 

спілкування», «Розвиток 

ресурсної сфери 

особистості», «Як 

побороти стрес і 

депресію», «Безпечний 

інтернет: правила 

поведінки». 

11.  Проведення заходів в 

рамках Тижня 

толерантності 

 Листопад Практичний 

психолог 

12.  Поради «Як допомогти 

дітям упоратися з 

булінгом». 

1-11кл. Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

13.  
Години спілкування на 

тему: «Кібербулінг». 

 

9-11кл. Протягом 

року 

Практичний 

психолог, заступник 

директора з НВР 

14.  Корисні правила-поради 

для  профілактики і 

подолання кібер-булінгу. 

9-11кл.  Практичний 

психолог, заступник 

директора з НВР 

15.  Перегляд відео 

презентацій «Булінг в 

школі. Як його 

розпізнати», 

«Кібербулінг або агресія 

в інтернеті: Способи 

5-11кл. Січень Практичний 

психолог, класні 

керівники 



розпізнання і захист 

дитини». 

 

16.  Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг 

та кібербулінг». 

 

Батьки Січень 

Травень 

Практичний 

психолог, заступник 

директора з НВР 

17.  Поради батькам, щоби 

зменшити ризик булінгу 

та  кібербулінгу для 

своєї дитини. 

Батьки Січень 

  

Травень 

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

18.  Міні-тренінг "Як 

навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті". 

2-4кл. Січень -

лютий 

Практичний 

психолог 

19.  Круглий стіл для 

педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски 

булінгу». 

Педагогічний 

колектив 

Березень Практичний 

психолог, заступник 

директора з НВР 

20.  Перегляд відеороликів 

«Нік Вуйчич 

про булінг у школ», 

«Булінг у школі та як з 

ним боротися – 

говоримо з 

Уповноваженим 

Президента України..», 

«Зупиніться!!! МОЯ 

1-11кл. Протягом 

року 

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


Історія про Булінг і 

Кібербулінг». 

21.  Бесіда –тренінг 

«Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг». 

6-8кл. Квітень Практичний 

психолог, класні 

керівники 

22.  Консультативний пункт . 

«Скринька довіри». 

1-11 кл. Постійно Практичний 

психолог 

23.  Створити інформаційні  

куточки з методичною 

літературою, 

інформацією про 

телефон довіри, даними 

про адреси і режими 

роботи   психологічних 

центрів допомоги, інших 

фахівців  . 

1-11 кл. Постійно Практичний 

психолог, класні 

керівники 

24.  Здійснювати моніторинг 

поведінки учнів щодо 

проявів емоційної 

нестабільності з метою 

подальшої роботи з 

дітьми  «групи ризику», 

протидії булінгу. 

1-11кл. Постійно Практичний 

психолог, класні 

керівники 

  

https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96

