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План 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію  булінгу в 

учнівському середовищі Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»  

Бочечківської сільської ради на 2021 – 2022 навчальний рік 
 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 
Опрацювання законодавчих документів, 

практик протидії цькуванню 

Педагогічні 

працівники 

Упродовж 

року 

Адміністрація 

закладу освіти 

2 

Співпраця з ювенальною превенцією, 

службою у справах дітей Бочечківської 

сільської ради щодо профілактики 

насильницьких дій серед учнів закладу 

освіти 

Учні 1 – 11 

класів 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з НВР 

 

3 

Організація чергування  для створення  

безпечного освітнього  середовища для 

здобувачів освіти в закладі освіти 

Педагогічні 

працівники 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з НВР 

 

4 

Організація механізмів  реагування  та 

встановлення інформаційних  скриньок  

для повідомлень   про випадки  булінгу 

(цькування) 

Учні 1 – 11 

класів 
Вересень  

Адміністрація 

закладу освіти 

5 

Перевірка приміщення, території 

закладу освіти з метою виявлення місць, 

які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу (цькування) 

Усі 

категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Адміністрація 

закладу освіти 

6 

Оновлення та розміщення матеріалів на 

веб-сайті у розділі «Протидія булінгу 

(цькуванню) 

Усі 

категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Учитель 

інформатики 

7 
Створення методичних  рекомендацій з 

вивчення  учнівського колективу, з 

Педагогічні 

працівники 
Вересень  

Практичний 

психолог 



розпізнавання  ознак  насильства різних 

видів відносно дітей 

8 

Створення  та розповсюдження 

тематичних інформаційних  буклетів 

лідерами учнівського МІГІВ 

Учні 1 – 11 

класів 
Листопад  

Педагог-

організатор 

9 

Вивчення стану мікроклімату  в класних  

колективах, визначення індексу  

згуртованості  та  наявності  соціально 

відторгнених школярів 

Учні 1 – 11 

класів 

Вересень-

жовтень 

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

10 

Проведення наради МО класних 

керівників щодо роз’яснення основних 

причин, ознак булінгу, мобінгу в 

освітньому середовищі та оволодіння 

методами оперативного реагування, 

запобігання  таким ситуаціям 

Педагогічні 

працівники 
Жовтень  

ЗДНВР, 

практичний 

психолог 

11 

Цикл психологічних практикумів з 

формування позитивних взаємин та 

формування уміння  відстоювати  свою 

честь і гідність за допомогою  соціально 

прийнятої  поведінки 

Учні 1-4 

класів 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

12 

Створення  методичної «скарбнички» 

щодо попередження  булінгу в школі та 

формування  позитивних взаємин  між 

учасниками освітнього процесу 

Педагогічні 

працівники 

Упродовж 

року 

ЗДНВР, 

практичний 

психолог 

13 

Тематичні батьківські збори з питань 

насильства у сім’ї та шкільному 

середовищі 

Учні 1 – 11 

класів 

Упродовж 

року 
Класні керівники 

14 Проведення Тижня протидії булінгу 
Учні 1 – 11 

класів 
27.09-01.10 

ЗДНВР, 

практичний 

психолог, класні 

керівники 

15 
Проведення заходів в рамках Тижня 

толерантності 

Учні 1 – 11 

класів 
15.11-19.11 

Практичний 

психолог, педагог-

організатор, класні 

керівники 

16 

Заходи в рамках Всеукраїнській акції 

«16 днів проти насильства» з 

використанням мотаваційних 

відеороликів Ніка Вуйчича. 

Учні 1 – 11 

класів 
25.11-10.12 

ЗДНВР, педагог -

організатор, класні 

керівники 

17 
Заняття з елементами тренінгу 

«Допоможи другу»   

Учні 1-2 

класів 
Листопад  

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

18 
Година спілкування «Змінюй в собі 

негативне ставлення до інших» 

Учні 9 – 11 

класів 
Грудень  Класні керівники 

19 Виховна година  «Не допускай насилля Учні 5-7 Січень  Класні керівники 



над ближнім» класів 

20 

Проведення ранкових зустрічей учнів з 

метою формування навичок дружніх 

стосунків. 

Учні 1-4 

класів 

Упродовж 

року 
Класні керівники 

21 
Проведення моніторингу  ефективності 

профілактичних  заходів 

Усі 

категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Двічі на рік 

ЗДНВР, 

практичний 

психолог 

22 

Перегляд та обговорення інформаційно-

профілактичних  відео історій (скейт-

бординг, блогінг, діджеїнг)   

Учні 5 – 11 

класів 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

педагог-

організатор 

23 

Організація та проведення  виховних 

годин та бесід з питань попередження та 

протидії булінгу 

Учні 1 – 11 

класів 

Упродовж 

року 
Класні керівники 

24 
Консультування батьків щодо захисту  

прав та інтересів  дітей 
Батьки  

Упродовж 

року 

ЗДНВР, 

практичний 

психолог 

25 

Перегляд  та обговорення відео-роликів 

«Нік Вуйчич про булінг у школі», 

«Булінг у школі та як з ним боротися » 

Учні 8 – 11 

класів 

Упродовж 

року 

Завідувач 

медіатекою, класні 

керівники  

26 
Батьківський всеобуч  на тему «Безпечна 

школа. Маски булінгу» 
Батьки Березень  

Практичний 

психолог 

27 
Засідання МІГІВ «Як довіряти й бути 

вдячним» 

Учні 5-11 

класів 
Травень 

Педагог-

організатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


