
Додаток 1 

до наказу «Про організацію роботи  

щодо протидії булінгу в школі 

№ 13 від 23.01.2020 р.» 

 

План заходів  

із профілактики булінгу  в  шкільному середовищі  

на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія  

Терміни Відповідальні 

1. Діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах:  

1-11 класи Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

2. Спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів 

освіти; 

3. Опитування (анкетування) 

учасників освітнього 

процесу; 

4. Психологічні діагностики 

мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та емоційних 

станів учнів; 

5. соціальне дослідження 

наявності референтних 

груп та відторгнених в 

колективах;  

6. Визначення рівня тривоги 

та депресії учнів 

7. Підготовка брошури з 

нормативними документа-

ми з профілактики булінга 

(цькування) в освітньому 

середовищі  

Педагогічні 

працівники 

Січень-

лютий 

Подорожня Ю.П. 

8. Підготовка пам'ятки для 

батьків про порядок 

реагування та способи 

повідомлення про випадки 

булінгу (цькування) щодо 

дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Січень-

лютий 

Подорожня Ю.П. 

9. Квест «Стежками дружби» 4-6 класи Лютий  Подорожня Ю.П., 

класні керівники 



10. Квест «Подолаємо конф-

лікт дружною компанією» 

5-7 класи Березень   Драга І.С. 

11. Круглий стіл «Безпечна 

школа. Маски булінгу» 

Класні 

керівники  

Березень   Подорожня Ю.П. 

12. Анонімне анкетування про 

випадки булінгу 

(цькування) у школі 

5-11 класи Березень, 

жовтень  

Психологічна 

служба 

13. Анкетування про безпеку в 

закладі освіти 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Березень, 

жовтень   

Класні керівники 

14. Розробка рекомендацій: 

«Небезпека в Інтернеті», 

«Безконфліктне 

спілкування» 

Педагогічні 

працівники, 

батьки 

здобувачів 

освіти 

Квітень  Психологічна 

служба 

15. Профілактична бесіда 

«Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг» 

5-11 класи Квітень   Класні керівники 

16. Тренінг з елементами 

методики кола «Розвиток 

умінь безконфліктного 

спілкування. Роль педагога 

в процесі миробудування» 

Педагогічні 

працівники 

Серпень    Соціальний 

педагог 

17. Обговорення питання 

протидії булінгу на 

загальношкільній 

батьківській конференції 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Вересень Шадурська О.Ю, 

18. Обговорення та прийняття 

правил поведінки у класах, 

оформлення правил у 

вигляді наочного стенду 

 1-11 класи Вересень  Класні керівники 

1-11 класів 

19. Проведення психолого-

педагогічного семінару: 

«Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Педагогічні 

працівники 

Жовтень   Подорожня Ю.П. 

19. Заняття з елементами 

тренінгу «Протидія булінгу 

в дитячому середовищі»  

5-7 класи Листопад  Драга І.С. 

20. Проведення занять з 

елементами тренінгу за 

програмою профілактики 

конфліктів та 

правопорушень серед 

учнівської молоді 

«Будуємо майбутнє разом» 

6-8 класи Протягом 

року 

Драга І.С. 



21. Проведення занять з 

елементами тренінгу за 

профілактичною 

програмою  «Безпечний 

простір» 

2-4 класи Протягом 

року 

Драга І.С. 

22. Проведення заходів в 

рамках Всеукраїнського 

тижня права «Стоп 

булінгу» 

1-11 класи Грудень   Психологічна 

служба  

23 Проведення ранкових 

зустрічей з метою 

формування навичок 

дружніх стосунків  

1-4 класи Протягом 

року 

Класні керівники  

1-4 класів 

24. Диспути, години 

спілкування, ситуативні 

ігри:  

- «А чи готовий ти сьогодні 

робити зміни навколо 

себе»; 

- «Де брати любов до тих, 

хто тебе принижує або 

ігнорує?»; 

- «Живе опитування по 

булінгу»; 

- «З чого почати боротьбу з 

булінгом у школах»; 

- «Стережіться, бо що 

посієш те й пожнеш. Про 

стосунки» 

1-11 класи Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

25. Проведення тренінгів з 

розвитку навичок 

спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

9-11 класи Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

26. Консультаційна робота з 

учасниками освітнього 

процесу з питання 

профілактики булінгу та 

кібербулінгу в освітньому 

середовищі 

Педагогічні 

працівники, 

батьки 

здобувачів 

освіти 

Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

 

 

 
 


