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ПЛАН 

заходів щодо профілактики булінгу 

2020/2021 навчальний рік 

№ 

п/п 
Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 
Обговорення питання протидії булінгу на 

загальношкільних батьківських зборах 

Батьківський 

колектив 

 

Вересень Адміністрація  

2 

Обговорення та прийняття правил 

поведінки в групах та класах, оформлення 

правил у вигляді наочного стенду 

Класні керівники 

учні та вихованці 
Вересень Адміністрація 

3 

Засідання класних керівників на тему: 

«Протидія булінгу в учнівському 

 колективі » 

Класні керівники Жовтень 
Соціальний педагог 

 

4 
Відеопоради для дітей «Як боротися з 

булінгом» 
1 – 4 класи Листопад 

Соціальний педагог 

Практичний психолог    

5 

 

Складання порад «Як подолати булінг» 

 

1 – 4 класи Упродовж року Практичний психолог   

6 

 

Виховна година «Лідер без насилля» 

 

4 клас Березень Практичний психолог    

7 

Контроль стану попередження випадків  

булінгу 

 

Адміністрація 

Класні керівники 
Квітень Адміністрація 

8 

Вивчення законодавчих документів  

протидії булінгу 

 

Педагогічний 

коллектив 
Упродовж року Адміністрація 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 

Проведення виховних заходів для учнів з 

розвитку навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

1-4 класи Упродовж року Практичний психолог    



2 

Години спілкування для створення  

безпечного освітнього простору, 

формування позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної взяємодії.   

1-4 класи Упродовж року Класні керівники 

3 
Перегляд відео на тему «Захисти себе від 

проявів булінгу»  
1–2 класи Упродовж року 

Соціальний педагог 

 

4 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права «Стоп 

булінгу» 

1-4 класи 10-14 грудня 
Класні керівники 

Соціальний педагог 

Діагностичний етап 

1 

–      Спостереження за міжособистісною 

поведінкою здобувачів освіти; 

–      опитування (анкетування) учасників 

освітнього процесу; 

-    діагностика мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та емоційних станів 

учнів; 

  

1-4 класи 

 

 

 

Упродовж року 

 

 

 

Практичний психолог 

Класні керівники 

 

2 
Діагностика стану психологічного клімату 

у класному колективі 
1-4 класи Упродовж року Практичний психолог 

3 

Спостереження та вивчення поведінкових 

проявів під час освітнього процесу та в 

позаурочний час 

1-4 класи Упродовж року 
Практичний психолог 

Соціальний педагог 

4 
Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу 
1-4 класи Упродовж року 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

5 

Профілактично-просвітницька, корекційно-

розвивальна робота з учасниками 

освітнього процесу 

1-4 класи Упродовж року 
Практичний психолог 

Соціальний педагог 

Робота з батьками 

1 
Тематичні батьківські збори «Протидія 

цькуванню в учнівському колективі» 
1-4 класи Упродовж року Класні керівники 

2 

Підготовка пам'ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

Батьківський 

колектив 
Упродовж року Соціальний педагог 



3 
Поради батькам щодо зменшення ризиків 

булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 

Батьківський 

колектив 
Упродовж року 

Практичний психолог 

 

4 Тренінг для батьків «Діти без насильства» За запитом Упродовж року 
Практичний психолог 

 

 

                                                                                       Соціальний педагог                                 

Н.А.Мурзак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


