
План заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

 
№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 

1.  Перевіряти приміщення, території закладу 

освіти з метою виявлення місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та сприятливими 

для вчинення булінгу (цькування) 

Постійно 
ЗДАГР 

Таранік Л.М. 

2.  Розглядати та неупереджено з’ясовувати 

обставин випадків булінгу в закладі комісією з 

розгляду випадків булінгу (цькування) 

Постійно 

Директор 

закладу 

Чубинська В.П. 

3.  Забезпечувати психологічний супровід 

здобувачів освіти, які виявили булінг 

(цькування), стали його свідками або 

постраждали від булінгу (цькування) через 

запровадження консультативних годин, 

скриньки довіри, оприлюднення телефону 

довіри 

Постійно 

Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

4.  Проведення регулярного моніторингу 

безпечності та комфортності закладу освіти та 

освітнього середовища шляхом опитування, 

анкетування 

Постійно 

Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

5.  Залучення громадських, батьківських, , 

молодіжних організацій, представників служб у 

справах дітей та Національної поліції України 

(ювенальна превенції) до просвітницької роботи 

щодо теми антибулінгу з усіма учасниками 

освітнього процесу 

Постійно 
ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

6.  
Тренінгові заняття «Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 
Постійно 

Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

7.  
Перегляд та обговорення відео-презентацій 

«Булінг у школі. Як його розпізнати?» 
Постійно 

Класні 

керівники, 

вихователі 

8.  Зустрічі з працівниками Управління патрульної 

поліції у форматі «круглого столу» в рамках 

проекту «Шкільний поліцейський» 

Щомісячно 
ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

9.  Оновлення розділу про профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення нормативних 

документів на сайті закладу освіти 

Щомісячно 
ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

10.  
Тиждень протидії булінгу Вересень 

ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

11.  
Проведення інструктажу всіх членів колективу 

щодо правил поведінки у закладі 
Вересень 

Директор 

закладу 

Чубинська В.П. 

12.  Проведення консультацій психолога з питань 

взаємин батьків з дітьми 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

 



1 2 3 4 

13.  Організація та проведення годин спілкування  з 

питань попередження та запобігання булінгу, 

превентивного виховання, формування 

загальнолюдських моральних цінностей 

(тренінгових занять, тематичних квестів, 

психологічних ігор, дискусій, розмов по колу, 

«круглих столів», бесід, ситуативно-рольових 

ігор тощо). 

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники  

1-9-х класів 

14.  Консультування класних керівників психологом, 

соціальним педагогом з проблемних ситуацій 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

15.  Провести засідання шкільної ради 

старшокласників «Ритм» за участю на тему «Не 

допускай насилля над ближнім» 

Вересень 
ЗДВР  

Ломаненко Н.В. 

16.  Проведення тренінгів для старшокласників з 

розвитку навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

17.  Імітаційна гра для молодших школярів  

(1-4-х класи) «Якщо тебе ображають» 

Жовтень Класні 

керівники  

1-4-х класів 

18.  Тиждень толерантності Листопад ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

19.  Проведення уроків відвертого спілкування:  

«Змінюй в собі негативне ставлення до інших», 

«Допоможи собі рятуючи інших», «Про 

стосунки в учнівському середовищі». 

Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

20.  Складання та розповсюдження серед учнів  

1-9-х класів листівок на тему «Не стань жертвою 

булінгу» 

Січень 

Класні 

керівники, 

вихователі 

21.  Загальношкільні батьківські збори «Життєвий 

простір – без насильства» щодо профілактики 

булінгу (цькування) в учнівському колективі 

Лютий 
ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

22.  Організувати в навчальному закладі написання 

есе на тему «Як довіряти і бути вдячним 

іншим». 

Лютий 
Вчителі 

української мови 

23.  
Провести тиждень протидії поширення булінгу Квітень 

ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

24.  Зустріч з працівниками міжнародного жіночого 

правозахисного центру «Ла Страда» 
Травень 

ЗДВР 

Ломаненко Н.В. 

 

 


