
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по школі 

від 01.09.2020 року № 63-о 

 

ПЛАН  

заходів для запобігання та протидії булінгу  

в Путильській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів     

на 2020/2021 н. р. 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Підготовка наказу «Про 

запобігання булінгу у школі» 

 01.09 Тимуш Г. Я. 

2. Розгляд питань щодо 

запобігання та протидії 

булінгу на засіданні педради, 

наради при директорові, 

батьківських зборах, М/О 

класних керівників 

батьки 

вчителі 

протягом 

року 

Класні 

керівники 

Клим Р.В. 

Синиця С. М. 

Мороз М. В. 

Тимуш Г.Я. 

3. Обговорення та прийняття 

правил поведінки в класах 

1-11 класи вересень Класні 

керівники 

4. Організація співпраці з 

фахівцями ССД, РЦСССДМ, 

ЮПСПВП щодо 

профілактичної роботи з 

питань попередження 

боулінгу та насильства в 

сім’ях. Згідно окремих планів 

спільних дій 

1-11 класи протягом 

року 

Тимуш Г.Я. 

Клим Р.В. 

Фокшек М.І. 

Мороз М.В. 

Синиця С.М. 

5. Діагностування рівня наруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

 спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

 опитування; 

 психологічна діагностика 

мікроклімату, згуртованості 

класу, емоційних станів 

учнів; 

 Визначення рівня 

тривожності учнів. 

1-4 класи 

5-11класи 

протягом 

року 

Фокшек М.І. 

Клим Р.В. 

6. Консультування батьків 

«Безпека вашої дитини в 

інтернеті». 

1-4 класи протягом 

року 

Фокшек М.І. 



7. Виступи на батьківських 

зборах «Стоп, булінг» 

1-4 класи протягом 

року 

Фокшек М.І. 

8. Інформаційна робота через 

сайт школи 

1-4 класи 

5-11класи 

протягом 

року 

Фокшек М.І. 

Клим Р.В. 

9. Година психолога 

 «Мій світ без насильства». 

5-11класи протягом 

року 

Клим Р.В. 

10. Години спілкування 

«Кібербулінг». 

9-11 класи протягом 

року 

Мороз М. В. 

11. Провести бесіди:  

 «Пам’ятка та поради для 

батьків і вчителів»; 

 «Подолання гендерних 

стереотипів та прихованої 

дискримінації засобами 

гендерно чутливої мови» 

1-11 класи вересень Класні 

керівники 

Тимуш Г.Я. 

Клим Р.В. 
 

12. Проведення інтерактивної 

бесіди «Чи легко бути 

відвертим?» 

7-8 класи вересень 

квітень 

Класні 

керівники 

13. Заняття з елементами 

тренінгу «Булінг та 

кібербулінг –реальна 

проблема сьогодення» 

5 класи вересень Мороз М.В. 

14. Проведення інтерактивної 

бесіди «Ми за щасливе 

майбутнє без насильства» 

1-4 класи вересень 

травень 

Класні 

керівники 

15. Участь учнів, батьків та 

вчителів у заходах до 

Європейського дня протидії 

торгівлі дітьми 

1-11класи жовтень Класні 

керівники 

Тимуш Г.Я. 

Іванова М. В. 

16. Тренінгове заняття «Стоп 

боулінг» 

5-7 класи жовтень 

листопад 

грудень 

Клим Р.В. 

17. Обов'язкове проходження 

онлайн-курсу «Протидія та 

попередження 

булінгу(цькування) в 

закладах освіти» 

1-4 класи жовтень Фокшек М.І. 

18. Проведення виставки 

методичної та просвітницької 

літератури щодо 

профілактики жорстокого 

поводження та насильства 

5-11 класи жовтень Клим Р.В. 
 

19. Тренінг «Роль вчителя в 

процесі миро будування» 

пед. 

колектив 

жовтень Тимуш Г.Я. 



20. Проведення превентивних 

занять «Корисні навички» 

щодо розвитку навичок 

безконфліктного спілкування 

та ведення здорового способу 

життя 

5-6 класи жовтень Мороз М.В. 

21. Проведення бесіди «Життя 

без насильства» 

9-11 класи жовтень Класні 

керівники 

22. Тренінг для вчителів 

«Протидія боулінгу. 

Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

вчителі жовтень Клим Р.В. 

23. Проведення бесіди «Вчимося 

спілкуватися» 

7-9 класи жовтень Класні 

керівники 

24. Проведення інтерактивного 

уроку: 

 «Ставлення до себе. Грані 

особистості»; 

  «Ставлення до інших. Усі ми 

різні, усі ми рівні» 

8 класи жовтень 

лютий 

Класні 

керівники 

25. Участь учнів у заходах в 

рамках  Європейського дня 

захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального 

насильства 

1-11класи листопад Класні 

керівники 

Тимуш Г.Я. 

Іванова М. В. 

26. Проведення заходів в рамках 

акції «16 днів проти 

насильства» 

1-4 класи 26.11-10.12 Фокшек М.І. 

27. Цикл тематичних занять 

«Уроки добра» 

5 класи листопад Мороз М.В. 

28. Акція «Я – проти насильства» 1-4 класи листопад- 

грудень 

Синиця С. М. 

29. Бесіди „У нашій шкільній 

родині без насильства” 

1-4 класи листопад- 

грудень 

Синиця С. М. 

30. Бесіди  „ Я можу зробити світ 

кращим»!” 

1-4 класи листопад- 

грудень 

Синиця С. М. 

31. Бесіди  „Булінг та кібербулінг 

– мовчати не треба!” 

1-4 класи грудень Синиця С. М. 

32. Бесіда „Корисні правила-

поради для  профілактики і 

подолання кібербулінгу” 

1- 4 класи грудень Синиця С. М. 

33. Проведення тренінгу: «Стоп 

булінгу» 

3-і класи грудень Синиця С. М. 



34. Міні-тренінг «Як навчити 

дітей безпечної поведінки в 

інтернеті» 

5-6 класи січень-

лютий 

Мороз М. В. 

35. Проведення тренінгу: 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

4-і класи лютий Синиця С. М. 

36. Перегляд презентації:   

«Скажемо булінгу –ні». 
квітень 1-4 класи Синиця С. М. 

37. Перегляд відеороликів:  

„Як боротися з булінгом:  

поради для дітей”, „Як 

запобігти булінгу:  поради для 

свідків” 

квітень 1-4 класи Синиця С. М. 

38. Квест для учнів 3- 4 класів 

«Подолаємо конфлікти 

дружною командою» 

квітень 3-4 класи Синиця С. М. 

39. Участь у конкурсі творчих 

робіт до щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства!» 

4-11 класи листопад Клим Р.В. 

Класні 

керівники 

40. Організація інтерактивної 

бесіди «Життя без 

насильства», демонстрація 

фільму «Небезпечна гра» для 

учнів, батьків та вчителів 

10 класи листопад Класні 

керівники 

Клим Р.В. 

41. Проведення конкурсу 

малюнків на тему: «Світ без 

насильства очима дітей» та 

плакатів «Ні насильству в 

сім’ї» 

1-11 класи листопад Клим Р.В. 

Іванова М.В. 

42. Відкриття сімейного клубу 

«Діти без насильства» 

батьки листопад Тимуш Г. Я.  

Дяченко О. Л. 

43. Перегляд відео презентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати», «Кібербулінг 

або агресія в інтернеті: 

Способи розпізнання і захист 

дитини» 

5-11класи листопад-

грудень 

Клим Р.В. 

Мороз М.В. 

44. Імітаційна гра для учнів 

середніх і старших класів 

«Розкажи про насильство» 

5-11 класи грудень Тимуш Г. Я. 

Іванова М. В. 

45. М/о класних керівників 5-

11класів «Проблема булінгу в 

сучасному освітньому 

середовищі». 

5-11 класи грудень Грекул М.М. 



46. Круглий стіл  «Поговоримо 

про булінг та кібербулінг» 

Рада 

профілактик

и 

грудень 

травень 

Клим Р.В. 

47. Заняття щодо формування 

толерантного ставлення до 

людей з особливими 

потребами,дітей-

переселенців тощо. 

Профілактика проявів 

ксенофобії серед учнів «Ми – 

різні, але ми – рівні» 

5-8 класи грудень Мороз М.В. 

48. Благодійна акція «Від серця 

до серця» 

1-11 кл. грудень Класні 

керівники 

49. Поради батькам, щоби 

зменшити ризик булінгу та  

кібербулінгу для своєї дитини 

батьки грудень 

травень 

Клим Р.В. 

50. Тренінг «Профілактика 

булінгу в учнівському 

середовищі» 

9-11 класи грудень Клим Р.В. 

51. Оформлення стенду «Мій 

улюблений світ без 

насильства» 

1-4 класи грудень Синиця С. М. 

52. Проведення виставки 

дитячих творчих робіт «Стоп 

насильству!» до Дня захисту 

дітей  від сексуальної 

експлуатації та сексуального 

насильства 

4-11 класи січень Класні 

керівники 

Тимуш Г.Я. 

Іванова М.В. 

53. Розробка пам'ятки «Маркери 

булінгу», поради батькам «Як 

допомогти дитині, яка 

потерпіла від булінгу» 

1-4 класи січень Фокшек М.І. 

54. Розробка посібника «Булінг в 

школі. На допомогу класному 

керівнику: профілактика 

насильства та боулінгу в 

класному колективі» 

1-4 класи січень Синиця С. М. 

55. Участь у Всеукраїнській акції 

«STOP SEXiнг», урок на тему 

«Інтимні селфі в інтернеті – 

жарт чи небезпечний ризик?» 

10-11 

класи 

лютий Клим Р.В. 

56. Індивідуальні та групові 

заняття з дітьми та 

підлітками щодо розвитку 

соціальних навичок,вибору 

5 класи лютий Мороз М.В. 



 

 

 

    

 

конструктивної моделі 

поведінки «Я та оточуючі» 

57. Засідання батьківської ради 

«Поради батькам, щоб 

зменшити ризик булінгу та 

кібербулінгу для своєї 

дитини» 

1-11 кл. лютий Тимуш Г.Я. 

Клим Р.В. 

58. Проведення  заняття 

«Протидія булінгу в 

дитячому середовищі для 

учнів 3 класів» 

березень 3-і класи Синиця С. М. 

59. Проведення бесіди-тренінгу 

«Віртуальний терор: тролінг 

та кібербулінг» 

8-11 класи березень Клим Р.В. 

Мороз М.В. 

 

60. Круглий стіл «Безпечна 

школа. Маски булінгу» 

вчителі березень Клим Р.В. 

Мороз М.В. 

61. Складання та 

розповсюдження листівок на 

тему «Не стань жертвою 

булінгу» 

5-11 класи березень Мороз М. В. 

62. Перегляд відеороликів 

«Булінг у школі та як з ним 

боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента 

України..», «Зупиніться!!! 

МОЯ Історія про Булінг і 

Кібербулінг» 

1-11класи протягом 

року 

Тимуш Г.Я. 

Клим Р.В. 

63. Консультативний пункт . 

«Скринька довіри» 

учні 

батьки 

вчителі 

постійно Клим Р.В. 

Мороз М.В. 

64. Моніторинг та аналіз 

психологічного клімату в 

класах 

1-11класи протягом 

року 

Клим Р.В. 

Фокшек М.І. 

Мороз М.В. 

Синиця С.М. 

https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96

