
План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 

освітньому середовищі СНВК « Деснянка» 

на 2020-2021 навчальний рік 

№ з/п Назва заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу 

                     1. Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, 

оформлення правил у вигляді наочного стенду.  
Вересень Практичний психолог 

                     2. Вироблення пам’яток  здобувачами освіти «Ми проти 

булінгу». 
Вересень Класні керівники  

                     3. Організація механізмів звернення та встановлення 

інформаційної скриньки для повідомлень про випадки 

булінгу (цькування) 

Вересень Практичний психолог 

                     4. Створення (або оновлення) розділу про профілактику 

булінгу (цькування) і розміщення нормативних 

документів на сайті закладу освіти  

Вересень 
Відповідальний за 

роботу сайту школи 

                     5. Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: 

 з вивчення учнівського колективу; 

 з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо 

дітей 

Жовтень Практичний психолог 

                     6. Розробка тематичних буклетів  Листопад Практичний психолог 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти 

                     7. Консультаційні години психолога  з питань протидії 

булінгу, створення доброзичливого мікроклімату  в 

колективі, формування моральних цінностей 

(«Профілактика насильства в учнівському середовищі», 

«Що таке булінг? Як себе захистити?», «Що таке 

агресія? Як навчитися нею керувати?», «Як правильно 

дружити», «Причини виникнення булінгу», «Конфлікт. 

Як його вирішувати» тощо). 

Упродовж 

року 
Практичний психолог 

                     8. Проведення тематичних бесід, відеолекцій, тренінгових 

занять, щодо запобігання та протидії булінгу, 

формування моральних цінностей. 

Упродовж 

року 
Практичний психолог 

Робота з учнями 

 

                 9. Психодіагностика здобувачів освіти (за запитом) на 

визначення схильності до агресивної поведінки (1 – 4 

кл) 

Упродовж 

року 
Практичний психолог. 

                10. Виготовлення стіннівок із здобувачами освіти на тему 

«Я проти булінгу!» (1 – 4 кл) 
Вересень Класні керівники 

                 11. Година спілкування(1-4 кл) “Толерантність   людини – 

найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, 

суспільстві”  

Жовтень Практичний психолог 

                12. Години правової грамотності “Великі права маленької 

дитини” ( 1 кл) 
Листопад 

Класні керівники, 

психолог 

                 13. 
Флешмоб «Підтримай товариша!» (1 -4 кл) Грудень 

Практичний психолог, 

педагог – організатор 

                14. Квест-гра для здобувачів освіти «Подорож світом без 

булінгу!» (3 -4 кл) 
Січень Практичний психолог 

                15. Дебати: «Право на приватне життя» ( 4 кл) Лютий Практичний психолог 

                 16. Акція «Наші долоньки проти цькування!» 

(1 кл) 
Березень Практичний психолог 



17. Конкурс-виставка плакатів на тему: «Не мовчи про 

насилля. Стоп булінг!» (1 – 4 кл) 
Квітень 

Класні керівники, 

психолог 

Робота з батьками 

 

                18. Розробка пам'ятки для батьків про порядок реагування 

та способи повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання 

допомоги дітям 

Упродовж 

року 

Заступник директора з 

НВР, 

практичний психолог 

                 19. Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів 

дітей, взаємин батьків з дітьми. 

Упродовж 

року 
Практичний психолог 

 


