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План заходів 

ВПУ №25 смт Демидівка щодо запобігання та протидії 

булінгу (цькування) та насильства в освітньому середовищі 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1 Активізація співпраці всіх учасників 

освітнього процесу щодо створення у 

закладі безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства 

та булінгу,  створення сприятливого 

соціально-психологічного клімату в 

групах 

протягом року дирекція 

закладу 

 

2 Щорічне поновлення системи 

інформаційно-просвітницької роботи 

інтерактивного характеру, 

спрямованої на учнівську та 

батьківську громадськість щодо 

протидії булінгу, конструктивного 

спілкування з дітьми, залучаючи для 

цього додаткові науково-методичні 

ресурси ( у тому числі громадські 

організації, інші установи, які 

спеціалізуються з даної проблематики) 

протягом року дирекція 

закладу, 

практичний 

психолог 

 

 

3 Вивчення психологічних особливостей 

особистості здобувачів освіти, що 

мають проблеми у поведінці та 

потребують особливої уваги 

протягом року 

(за потреби) 

практичний 

психолог 

 



4 Вивчення соціально-психологічного 

клімату у групах , педагогічному 

колективі, сім'ї; надання рекомендацій 

батькам та керівництву груп щодо 

покращення обставин, які склалися 

між учнями, педагогами та батьками 

Засідання методичної комісії  класних 

керівників  на тему «Протидія булінгу 

в учнівському колективі » 

протягом року 

(за потреби) 

 

 

 

 

лютий  

Психолог 

 

 

 

 

 

Керівництво 

груп  

 

6 Індивідуальні профілактичні бесіди з 

учнями, що мають проблеми у 

поведінці 

протягом року практичний 

психолог, 

 

 

7 Проведення     заходів     з     протидії 

булінгу,  дотримання  прав  в  рамках 

«Тижня правових знань» 

Листопад –

грудень  

 практичний 

психолог 

 

8 Тренінгове заняття «Профілактика 

булінгу в учнівському середовищі». 

Вересень 

жовтень 

Практичний 

психолог 

 

9 

Поради «Як допомогти 

дітям упоратися з 

булінгом». 

 
Протягом 

року 

Класні 

керівники, 

майстри в/н. 

вихователі, 

бібліотекарі 
 

 

 

Протягом року 

Класні 

керівники, 

майстри в/н. 

вихователі, 

бібліотекар 

 

10 

Години спілкування на тему: 

«Кібербулінг». 

 

 

 

Протягом року 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

     

11. Перегляд відео презентацій «Булінг в  

закладі освітит. Як його розпізнати», 

«Кібербулінг або агресія в інтернеті: 

Способи розпізнання і захист дитини 

 

 

Протягом року 

Практичний 

психолог, 

класні 

керівники, 

майстри в/н., 

вихователі 

 

12 
 

Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг та 

кібербулінг». 
 

 

Січень, травень 

Практичний 

психолог, 

класні 

керівники, 

майстри в/н., 

вихователі 

 



13. Поради батькам, щоби зменшити 

ризик булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини 

 

 

Січень, травень 

Практичний 

психолог, 

класні 

керівники, 

майстри в/н., 

вихователі 

 

14. Міні-тренінг “Як навчити дітей 

безпечної поведінки в Інтернеті”. 

 

 

Грудень  

Практичний 

психолог, 

викладач 

предмету 

інформатики 

 

15. Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. Маски 

булінгу». 

 

 

Січень  

Практичний 

психолог 

 

16. Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич 

про булінг у школі», 

«Булінг у школі та як з ним боротися – 

говоримо з Уповноваженим 

Президента України..», «Зупиніться!!! 

МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг 

 

 

Протягом року 

Класні 

керівники, 

майстри в/н., 

вихователі, 

викладач 

предмету 

інформатики 

 

17. Бесіда –тренінг «Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг 

Березень  Класні 

керівники, 

майстри в/н., 

вихователі, 

викладач 

предмету 

інформатики 

 

18.  Консультативний пункт . 

«Скринька довіри». 
 

Постійно Практичний 

психолог 

 

19 Проведення просвітницько-

профілактичних бесід з батьками 

здобувачів освіти  щодо порядку 

розгляду та неупередженого 

з'ясування обставин випадків булінгу 

(цькування) під час зустрічей на 

комунікативних рівнях в рамках 

загальношкільних батьківських зборів 

Січень, травень дирекція 

закладу, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

уповноважений 

представник 

ювенальної 

поліції 

 

20 Інструктивно-методична нарада для 

педагогічних працівників закладу 

освіти щодо порядку розгляду та 

неупередженого з'ясування обставин 

випадків булінгу (цькування) 

Лютий 

 

дирекція 

закладу 

 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


відповідно до поданих заяв 

21 Моніторинг безпечності та 

комфортності закладу освіти та 

освітнього середовища (опитування, 

анкетування). 

щорічно Практичний 

психолог, 

керівництво 

груп 

 

22 Здійснення психологічної підтримки 

здобувачів освіти, які зазнали проявів 

жорстокості та насильства, стали 

жертвами булінгу (індивідуальні 

консультації, бесіди). Сприяння 

дотримання прав учнів усіма 

учасниками освітнього процесу 

протягом року 

(за потреби) 

практичний 

психолог 

 

23 Здійснення зв'язків з громадськістю. 

Залучення до співпраці працівників 

територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції України, 

медичних працівників, служби у 

справах дітей, центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, інших 

служб з метою проведення 

просвітницько-інформаційних заходів 

протягом II 

семестру  

дирекція 

закладу 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

24 Забезпечення повідомлення про 

випадки булінгу (цькування) службу у 

справах дітей та уповноважені 

підрозділи Національної поліції 

України 

протягом року 

(за потреби) 

дирекція 

закладу 

 

 


