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План  

заходів щодо попередження булінгу серед учнів Бесарабівського НВК  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Обговорення та прийняття правил 

поведінки в класах/групах, 

оформлення правил у вигляді 

наочного стенду в класних 

куточках 

1-9 вересень Класні 

керівники, 

старости класів 

2 Організація механізмів звернення 

та встановлення інформаційних 

скриньок для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) 

 вересень Практичний 

психолог, класні 

керівники 

3 Тиждень протидії поширення 

булінгу серед учасників 

освітнього процесу 

 

1-9 вересень Махова С.О. 

4 Перегляд відео-презентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати?» 

1-9 жовтень Класні 

керівники 

 

5 Проведення засідання ШМО 

класних керівників на тему 

«Організація та проведення 

профілактичної роботи щодо 

попередження випадків боулінгу 

серед учасників освітнього 

процесу»  

 листопад Голова ШМО 

класних 

керівників 

Практичний 

психолог 

6 Проведення уроків відвертого 

спілкування.  

1-4 кл. - «Що робити, якщо тебе 

ображають?». 

 5-7 кл. – «Розкажи про 

насильство».  

8-9 кл. - «Стережись! Бо, що 

посієш то й пожнеш», «Про 

1-9 листопад Класні 

керівники 



стосунки в учнівському 

середовищі».  

7 Консультативний пункт 

«Скринька довіри» 

1-9 Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

8 Тематичні години психолога з 

питань протидії булінгу, 

створення доброзичливого 

мікроклімату  в колективі, 

формування моральних цінностей 

(«Профілактика насильства в 

учнівському середовищі», «Що 

таке булінг? Як себе захистити?», 

«Що таке агресія? Як навчитися 

нею керувати?», «Як правильно 

дружити», «Причини виникнення 

боулінгу», «Конфлікт. Як його 

вирішувати» тощо). 

1-9 грудень Практичний 

психолог 

Класні 

керівники 

9 Батьківський всеобуч на тему 

«Діти без насильства. 

Відповідальність батьків або осіб, 

що виконують батьківські 

обов'язки». 

 грудень Практичний 

психолог 

Учитель 

правознавства 

10 Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 

5-9 січень Класні 

керівники 

11 Проведення тематичних бесід, 

відеолекцій, тренінгових занять 

щодо запобігання та протидії 

булінгу, формування моральних 

цінностей за участю громадських 

організацій та провідних 

спеціалістів. 

1-9 січень Заступник 

директора з ВР 

12 Години спілкування 

«Кібербулінг! Який він?». 

7-9 лютий Класні 

керівники 

13 Семінар класних керівників «Що 

таке булінг? Його різновиди та 

адміністративне покарання». 

 березень Голова ШМО 

класних 

керівників 

Практичний 

психолог 

14 Складання та розповсюдження 

серед учнів листівок на тему «Не 

стань жертвою»  

1-9 Жовтень-

квітень 

Махова С.О. 

15 Конкурс-виставка 

плакатів/колажів  на тему 

«Шкільному булінгу скажемо – 

НІ!» 

5-9 березень Махова С.О. 



16 Анонімне анкетування учнів: 

- «Насильство в родині»; 

- «Безпека в закладі» 

2-9 Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

17 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу». 

 Квітень  Практичний 

психолог 

Класні 

керівники 

18 Години відвертого спілкування за 

участю представників ювенальної 

превенції «Не допускай проявів 

буліну над собою. Допоможи 

другу» 

1-9 Вересень, 

травень 

Чуркіна Л.С. 

Класні 

керівники 

19 Поради батькам, як зменшити 

ризик булінгу для своєї дитини 

 Грудень, 

травень 

Класні 

керівники 

Практичний 

психолог 

20 Поради «Як допомогти дітям 

впоратися з булінгом» 

1-9 Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

21 Проведення класних батьківських 

зборів «Запобігання та протидія 

булінгу в учнівському 

середовищі». 

 За 

графіком 

проведення 

зборів 

Класні 

керівники 

Практичний 

психолог 

22 Самооцінка Беаерабівського НВК 

за показниками безпеки, 

комфортності, інклюзивності 

 Двічі на рік Адміністрація, 

класні 

керівники 
 

 

 

 

 

 

 


