
ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ 
БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу 

1 Підготовка наказу «Про запобігання та 

протидію булінгу (цькування) серед 

здобувачів освіти у 2022-2023 

навчальному році» 

Останній 

тиждень 

серпня 

Директор школи  
 

2 Наради з різними категоріями 

працівників з питань профілактики 

булінгу (цькування): · педагогічний 

персонал;  · технічний персонал. 

Вересень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

 

3 Вивчення алгоритму звернень щодо 

здійснених випадків булінгу (цькування) 

з сайту школи та інших інформаційних 

джерел. 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники 1-11 

класів 

 

4 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: · 

а) з вивчення учнівського колективу;  

б) з розпізнавання ознак насильства 

різних видів щодо дітей. 

Грудень 

 

 

 

 

Січень 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

 

6 Оновлення тематичного стенду та 

інформації на сторінці психологічної 

служби (сайт школи). 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

 

Робота з учителями та іншими працівниками закладу освіти 

7. Проведення круглого столу для вчителів 

щодо запобігання булінгу (цькування) та 

заходи реагування. 

Жовтень Практичний психолог, 

соціальний педагог 

 

8. Співбесіда з класними керівниками 

щодо проведення Антибулінгового 

уроку. 

вересень  Практичний психолог, 

соціальний педагог 

Заступник з ВР 

 

9. Консультування класних керівників 

психологом, соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій. 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог., 

соціальний педагог. 

 

 

 

 

 

Робота з учнями 

 



10. Проведення годин психолога для  

учнів1-11 класів. 

Проведення тренінгів для 

старшокласників: 

а)з розвитку навичок спілкування та 

мирного вирішення конфліктів; 

б)про правила безпечного користування 

мережею Інтернет. 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

 

 

 

 

Практичний психолог., 

соціальний педагог. 

 

11. Перегляд підбірки мультфільмів, які 

допоможуть запобігти булінгу серед 

дітей (учні1-4 класів) . 

Жовтень Класні керівники 1-4 

класів 

 

12. Провести: 

а) тиждень толерантності; 

б) тиждень права. 

 

Листопад 

Грудень 

 Старшокласники, 

класні керівники 1-11 

класів  

5-9 класи, класні 

керівники. 

 

13. Участь в антибулінговому уроці. Вересень Класні керівники 1-11 

класів, психолог, 

соціальний педагог. 

 

14. Продовжити роботу гуртка «Життя без 

булінгу» 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог  

15. Проводити ранкові зустрічі з метою 

формування навичок дружніх стосунків 

та толерантності. 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники 1-11 

класів 

 

Робота з батьками  

16. Тематичні  батьківські збори  «Про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування),кібербулінгу щодо дітей, 

заходи захисту та надання допомоги 

дітям» . 

вересень соціальний педагог, 

практичний психолог 

 

17. Проведення консультацій психолога з 

питань взаємин батьків з дітьми щодо 

попередження домашнього насильства. 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

класні керівники 1-11 

класів 

 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

18 Анонімне анкетування учнів 5-11-го 

класів про випадки булінгу (цькування) 

у школі. 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог. 

соціальний педагог 

 

19. Діагностика стосунків у закладі освіти. 

Анкетування учнів та вчителів. 

Лютий Практичний психолог  

Заступник з ВР 

Інженер з охорони 

праці 

 

21. Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти. 

За потреби Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

 



22. Заслухати питання на педраді «Про стан 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) серед здобувачів освіти». 

 

Січень 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

 
 

23. Підготовка звіту про виконання заходів 

з запобігання та протидії  

булінгу. 

 

 Травень- 

червень 

 

Практичний психолог. 

соціальний педагог 
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