
 

 

План заходів  

спрямованих на протидію булінгу 

 

№ Назва заходу Термін виконання Вікова 

категорія 

Відповідальний 

1 Анкетування учнів з метою 

виявлення проявів насильства. 

жовтенб2021 р. 8-9 кл. практ. психолог  

соц. педагог  

2 Заняття  з елементами тренінгу 

для учнів 6 - 9 класів 

«Профілактика булінгу серед 

підлітків» з метою формування 

в учнів громадянської 

відповідальності за наслідки 

асоціального способу життя. 

листопад 2021 р. 6 кл. практ. психолог  

соц. педагог 

 

3 

Тиждень протидії булінгу 20-24.09.2021 р. 1-11 кл. практ. психолог  

соц. педагог 

класні керівники 

1-11-х класів 

педагоги-

організатори 

4 Діагностика стану 

психологічного клімату 

класного колективу 

за запитом 1-11 кл. практ. психолог  

 

5 Консультація  «Життя без 

агресії» 

упродовж року діти, які 

потребують 

особливої 

соціальної 

уваги 

практ. психолог 

соц. педагог 

6 Спостереження за поведінкою 

здобувачів освіти під час 

освітнього процесу 

постійно 1-11 кл. практ. психолог  

 

7 Зустрічі з представниками 

Центру безоплатної правової 

допомоги 

упродовж  

2021-2022 н.р. 

8-10 кл. Питель Р. М. 

Данюк Л.І. 

8 Бесіда «Ми проти насильства в 

школі» 

вересень 2021 р. 5-9 кл. Класні керівники  

9 Бесіда «Ми за життя без 

насильства» 

березень 2021 р. 5-11 кл. Класні керівники 

10 Бесіда «Дізнайся про свої права 

та обов'язки» щодо обізнаності  

учнів у негативізмі булінгу та 

його наслідків, попередження 

насильницької поведінки учнів. 

листопад 9 кл. практ. психолог  

 

11 Поновлення матеріалів 

інформаційного куточку для 

вересень 2021р. 1-11 кл. практ. психолог  

соц. педагог  



учнів з переліком організацій, 

до яких можна звернутись у 

ситуації насилля. 

12 Заняття з елементами тренінгу 

«Життя без агресії» 

березень 2022 р. 3-4 кл. практ. психолог  

соц. педагог  

13 Заняття з елементами тренінгу 

«Формування навичок 

комунікації» 

березень 2022 р. 1-2 кл. практ. психолог  

соц. педагог  

14 Виступ «Попередження 

насильницької поведінки 

учнів» 

квітень 2022 р. 9-11 кл. практ. психолог  

класні керівники  

15 Заняття з елементами тренінгу 

«Як я вмію стримувати 

негативні емоції» 

квітень 2022 р. 7 кл. практ. психолог  

16 Заняття з елементами тренінгу 

«Умій сказати –НІ!» 

квітень 2022 р. 5-6 кл. соц. педагог  

17 Зустрічі зі шкільним офіцером 

поліції Іриною Проценко 

упродовж  

2021-2022н.р. 

1-11 кл Питель Р. М. 

18 Зустрічі з ювенальним 

офіцером поліції Марією 

Дзюбенко 

упродовж  

2021-2022 н.р.  

 

1-11 кл Питель Р. М. 

19 Профілактична робота тренерів 

Всеукраїнської благодійної 

організації АСЕТ 

січень -травень 

2022р. 

8-10 кл. Питель Р. М. 

СПС закладу 

20 Профілактична робота тренерів 

Міжнародного благодійного 

фонду «Місія в Україну» 

вересень-грудень 

2021 р. 

9-11 кл Питель Р. М. 

СПС закладу 

21 Індивідуальні консультації з 

батьками щодо профілактики 

булінгу 

упродовж  

2021-2022 н.р.  

 

батьки 

учнів 1-11 

кл. 

практ. психолог  

22 Виготовлення та 

розповсюдження 

профілактичних буклетів  

«Явище булінгу – руйнація 

суспільства» 

листопад 2021 р.- 

травень 2022 р. 

7-8  кл. практ. психолог  

Класні керівники 

23 Бесіда  «Ми - проти агресії» травень 2022 р. 1-4 кл. Класні керівники 

24 Декадник толерантності листопад 2021 р. 1-11 кл. Питель Р. М. 

СПС закладу 

Педагоги-

організатори 

Класні керівники 

1-11-х класів 

25 Акція «16 днів проти 

насильства» 

листопад-грудень 

2021 р. 

1-11 кл. Питель Р. М. 

СПС закладу 

Педагоги-

організатори 

Класні керівники 

1-11-х класів 

26 Тиждень права грудень 2021 р. 1-11 кл. Питель Р.М. 

Гирич Г.Д. 



СПС закладу 

Педагоги-

організатори 

Класні керівники 

1-11-х класів 

27 Тренінги з учнями на тему на 

вибір:  

- «Умій сказати НІ» 

- «Ми проти насильства у 

школі» 

- «Формування навичок 

комунікації»  

- «Формування 

відповідальності щодо 

власної поведінки» 

 

січень – березень 

2022 р. 

5-9 кл. практ. психолог  

 

28 Медіація. Вирішення 

конфліктів мирним шляхом.  

упродовж  

2021-2022 н.р.  

1-11 кл практ. психолог  

соц. педагог 

Медіатори  

29 Тренінги з учнями на тему: 

Профілактика проявів агресії»  

вересень 2021 р. 7-8 кл. практ. психолог  

 

30 Заняття з елементами тренінгу 

«Як я вмію стримувати 

негативні емоції.  

упродовж  

2021-2022 н.р. 

1-4 кл. практ. психолог  

 

31 Виступ «Формування навичок 

комунікації»  

грудень 2021 р. 5 кл. практ. психолог  

 

32 Засідання педагогічної ради на 

тему: «Насилля як явище 

сучасного суспільства. 

Різновиди. Прояви. Форми 

боротьби» 

Жовтень 2021 р. педколектив Питель Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 


