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ПЛАН ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 2020- 2021 н.р. 

№ Назва заходу Аудиторія Відповідальний 

В
ЕР

ЕС
ЕН

Ь
 

Виховувати людяність у дітях, 
доброзичливе ставлення один 
до одного 
Інтерактивне заняття 
«Людяність перш за все» 

Здобувачі освіти 
5-9 класи  

Психолог 

Інформаційний вісник «Стоп 
булінг», «Булінгу можна 
протистояти» 

 Педагог організатор 

Анкетування «Булінг у 
шкільному середовищі», 
«Виявлення бумерів» 

Здобувачі освіти 
4-9 класів 

Соціальний педагог 

   

Квест  «Подолаємо конфлікти 
дружною командою» 

Здобувачі освіти 
4-6 класів 

Психолог, 
соціальний педагог 

Інтерактивне заняття підлітків 
«Про загрозу Інтернет 
спілкуванню», «Спілкування 
без конфліктів» 

Здобувачі освіти 
7-9 класів 

Психолог, 
соціальний педагог 

Перегляд тематичних фільмів 
« Як боротися з боулінгом: 
поради для дітей», «Заплати 
іншому», «Не смійся з мене», 
«Як Нік Вуйчич боровся з 
боулінгом у своєму житті» 

Здобувачі освіти Педагог організатор, 
вихователі 

Ж
О

В
ТЕ

Н
Ь

 

Старт профілактичних програм 
«Ми та конфлікт» 

Здобувачі освіти 
4-5 класу 

Психолог 

Лінійка відкриття Здобувачі освіти 
1-9 класів 

Педагог організатор 

Профілактика кібермоббінгу 
серед учнів. 
Заняття «Кібермоббінг – 
загроза школярам» 

Здобувачі освіти 
5-6 класів 

Психолог  

Позакласна виховна робота у 
класах «навчання навичок 
протидії боулінгу в школі», 

Здобувачі освіти 
2-9 класів 

Класні керівники, 
вихователі 



«Це страшне слово цькування: 
як вилікувати дітей від 
булінгу» 

Творча майстерня « Ми 
дружня шкільна сім’я» 

Здобувачі освіти Соціальний педагог 

Виступ «Як попередити 
виникнення булінгу і як 
створити безпечне 
середовище та комфортну 
атмосферу 

М/о класних 
керівників 

Психолог 

Батьківські збори «Ставлення 
батьків до проблем 
виховання» 

Батьки здобувачів 
освіти школи 

ЗДВР 

Л
И

С
ТО

П
А

Д
 

Акція «16 днів проти 
насильства» (за окремим 
планом) 

 Психолог, 
соціальний педагог 

Навчити оцінювати ситуації 
ризику та приймати правильні 
рішення. Година спілкування 
«Мистецтво бути собою» 

Здобувачі освіти 
7,9 класів 

Психолог 

Як уберегти життя дитини від 
зламаної волі, від слабкості, 
від відчаю. Заняття «Цінність 
життя» 

Здобувачі освіти 
8-9 класів 

Психолог 

ГР
У

Д
ЕН

Ь
 Анкетування  

«Насильство в сім’ї» 
Здобувачі освіти 

5-9 класів 
Соціальний педагог 

Батьківські збори «Родина як 
нормальна цінність» 

Батьки здобувачів 
освіти 

ЗДВР, психолог 

С
ІЧ

ЕН
Ь

 

Практичне заняття для 
педагогів «Стоп Агресії» 

М/о вихователів Психолог 

Анкетування « Лихослів’я 
серед школярів» 

Здобувачі освіти 
4-9 класів 

Соціальний педагог 

Година спілкування 
«Лихослів’я – норма чи зло?» 

Здобувачі освіти 
4-9 класів 

Психолог 

Акція «Як перетворити 
нецензурну лексику собі в 
користь» 

Здобувачі освіти 
 4 – 9 класів 

Психолог, 
вихователі 

Л
Ю

ТИ
Й

 

Зустріч з представником 
ювенальної превенції. Бесіда 
«Не допускай проявів булінгу 
над собою» 

Здобувачі освіти 
4-9 класів 

Представник  
поліції, ЗДВР, 

соціальний педагог 

Анкетування «Булінг у 
шкільному середовищі» 

Здобувачі освіти 
5-9 класів 

Психолог 

Тематичні класні години Здобувачі освіти Класні керівники, 



«Цькування в школі. Довіра 
між учнями та педагогами» 

2-9 класів вихователі 

Інформаційний вісник «Анти 
булінг» 

 Психолог 

Уроки відвертого спілкування: 
«Стосунки в учнівському 
середовищі» 
«Допоможи собі рятуючи 
інших» 
«Змінюй в собі негативне 
ставлення до інших» 

 
Учні 1-4 класів 

 
Учні 5 -7 класів 

 
Учні 8-9 класів 

 
Психолог 

 
Соц.педагог 

 
Соц.педагог, 

психолог 
Підсумкова анкета 
«Правопорушення. Прояви 
насильства в школі» 

Учні 5-9 класів психолог 

Б
ЕР

ЕЗ
ЕН

Ь
 

Круглий стіл «Булінг в школі – 
методи розпізнання та 
запобігання. Захист дитини», 
перегляд відео презентацій 
«Кібербулінг», «Нік Вуйчич – 
про булінг в школі» 

Педагогічні 
працівники 

Психолог, 
соціальний педагог 

Виступ на педагогічні раді 
школи. Звіт профілактики 
булінгу у школі 

Педагогічні 
працівники 

Психолог, 
соціальний педагог 

К
В

ІТ
ЕН

Ь
 Години спілкування: 

«Як довіряти і бути вдячним» 
«Які у мене цінності» 
«Віртуальний терор» 

 
Учні 5-6 класів 
 
Учні 7-8 класів 

Учні 9 класу 

Психолог, 
соціальний педагог 

ТР
А

В
ЕН

Ь
 

Анкетування  
«Прояви булінгу в школі» 

Учні 5-9 класів Соціальний педагог 

Висвітлення результатів 
анкетування та профілактичної 
роботи щодо запобігання 
проявів боулінгу  в 
учнівському середовищі 
 за 2019 – 2020 н.р. 

Педагогічна рада 
школи 

Психолог, 
соціальний педагог 

 

                         ЗДВР:                                                                           Новак О.В. 

                         Практичний психолог :                                          Вербицька В.Л. 

                         Соціальний педагог:                                               Яковець Ю.Е. 


