
Додаток 1 

до наказу «Про організацію роботи 

щодо протидії булінгу у школі» 

№ 10 від 22.01.2021 р.  

 

План заходів 

із профілактики булінгу в шкільному середовищі  

на 2021 рік 

 

№  

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія  

Терміни  Відповідальні 

1. Діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах: 

- спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

- опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

- психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та 

емоційних станів учнів; 

- соціальне дослідження 

наявності референтних груп 

та відторгнених в колективах; 

- визначення рівня тривоги 

та депресії учнів. 

1-11 класи Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

2. Співпраця з працівниками 

юстиції, правоохоронних 

органів, служби у справах 

дітей з питань правової освіти 

та профілактики 

правопорушень 

1-11 класи Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

3. Підготовка пам'яток: 

- з нормативними 

документами з профілактики 

булінга (цькування) в 

освітньому середовищі для 

педагогів; 

- для батьків про порядок 

реагування та способи 

повідомлення про випадки 

булінгу (цькування) щодо 

дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Січень Психологічна 

служба 

4. Виховні години на тему: 1-11 класи Лютий Класні 



- «Що таке булінг? Правова 

відповідальність»; 

- «Що робити, коли тебе 

ображають дорослі»; 

- «Що робити якщо мене 

ображають?» 

- «Насильство в сім’ї та як 

його уникнути»  

керівники 

5. Анкетування про випадки 

булінгу (цькування) в школі 

5-11 класи Березень,  

листопад 

Психологічна 

служба 

6. Імітаційна гра для молодших 

школярів «Якщо тебе 

ображають» 

1-4 класи Березень- 

квітень 

Антонян-

Шевчук Б.Л. 

7. Диспут «Що псує стосунки 

між людьми?» 

5-7 класи Травень  Класні 

керівники 

8. Проведення засідання 

методичного об’єднання 

класних керівників на тему: 

«Організація та проведення 

профілактичної роботи щодо 

попередження випадків 

булінгу серед учасників 

освітнього процесу» 

Класні 

керівники 

Серпень Голова 

методичної 

комісії класних 

керівників 

9. Загальношкільна батьківська 

конференція на тему: 

«Взаємодія сім’ї і школи – 

запорука успішного навчання 

і виховання. Єдині вимоги у 

вихованні» 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Вересень Чайковська І.В. 

10. Обговорення та прийняття 

правил поведінки у класах, 

оформлення правил у вигляді 

наочного стенду 

1-11 класи Вересень Класні 

керівники 

11. Заняття для лідерів 

учнівського самоврядування 

«Ні-насиллю!» 

8-11 класи Вересень Ковальчук О.О., 

голова 

учнівського 

самоврядування 

12. Години відвертого 

спілкування за участю 

представників ювінальної 

поліції «Не допускай проявів 

булінгу над собою. 

Допоможи другу» 

5-10 класи Жовтень, 

листопад 

Психологічна 

служба 

13. Розробка рекомендацій: 

- «Маркери булінгу»; 

- «Шкільний булінг. Якщо 

ваша дитина стала його 

 

5-7 класи 

Батьки 

здобувачів 

Листопад  



жертвою»: 

- «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 

освіти 

14. Конкурс-виставка плакатів на 

тему «Шкільному булінгу 

скажемо – НІ!» 

4-7 класи Грудень  Вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

15. Квест «Антибулінг» для учнів 

8-х класів 

8 класи Грудень  Пехоцька Ю.П. 

16. Тренінг «Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг»  

10-11 класи Грудень Пехоцька Ю.П. 

17. Проведення ранкових 

зустрічей з метою 

формування навичок дружніх 

стосунків 

1-4 класи Протягом 

року 

Класні 

керівники 

18. Консультаційна робота з 

учасниками освітнього 

процесу з питання 

профілактики булінгу та 

кібербулінгу в освітньому 

середовищі 

Педагогічні 

працівники, 

здобувачі 

освіти, 

батьки 

здобувачів 

освіти 

Протягом 

року 

Психологічна 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Порядок  

подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)  

у школі 

 

1. Заяву про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти має право 

подати будь-який учасник освітнього процесу. 

2. Заява подається директору школи відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян». 

3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний 

повідомити про це вчителя, вихователя ГПД, практичного психолога, 

соціального педагога, асистента вчителя або безпосередньо директора школи.  

4. Працівник школи, батьки, які стали свідками булінгу або отримали 

повідомлення про факти булінгу від здобувачів освіти, який був свідком або 

учасником булінгу, зобов’язані повідомити директора школи про цей факт. 

5. Директор школи у разі отримання заяви або повідомлення про випадок 

булінгу (цькування): 

5.1. Невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє 

підрозділ Національної поліції України, одного з батьків або інших законних 

представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною 

булінгу (цькування). 

5.2. За потреби, викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги 

для надання екстреної медичної допомоги. 

5.3. Повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною 

булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу 

(цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин. 

5.4. Повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою 

здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних 

послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та 

надання соціальних послуг. 

5.5 Скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не 

пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або 

повідомлення. 

6. Члени комісії у разі прийняття рішення про наявність обставин, що 

обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві: 

6.1. Здійснюють оцінку потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні 

соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в 

тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних 

служб, дітей та молоді. 

6.2. Визначають причини булінгу (цькування) та необхідні заходи для 

усунення таких причин. 

6.3. Визначають заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) 

у класі, де стався випадок булінгу (цькування). 

6.4. Надають рекомендації для педагогічних працівників щодо доцільних 

методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи 



неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими 

законними представниками. 

6.5. Надають рекомендації для батьків або інших законних представників 

малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

7. Якщо комісія визнала, що мав місце факт булінгу (цькування) директор 

школи повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України та служби у справах дітей Житомирської міської ради. 

 


