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ПЛАН ЗАХОДІВ 

 ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ(ЦЬКУВАННЯ)  В УЧНІВСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ КНЯГИНИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

2021-2022н.р. 

№ НАЗВА ЗАХОДУ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІН 

ПРОВЕДЕННЯ 

1. Впровадження факультативного 

курсу «Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе» у 7-8кл. 

Адміністрація школи 

Педагог-організатор 

Протягом року 

(1 раз на 

тиждень). 

2. Години спілкування щодо 

профілактики булінгу серед 

учасників освітнього процесу. 

Класні керівники Щомісяця  

3. Корисні правила-поради в куточку 

психолога «Я маю силу боротися з 

булінгом» та оприлюднення 

телефонів довіри. 

Практичний 

психолог 

Постійно 

4. Тиждень протидії булінгу. 

 

1.Анкетування з питань щодо 

насильства(9-11класи) 

2.Анкетування дітей з метою 

виявлення вихованців,схильних до 

правопорушень. 

 

 

Соціальний педагог 

 

Соціальний педагог 

 

 

Протягом тижня 

 

Протягом тижня 

 

27.09. 



3.Перегляд  відеороликів 

- «Як Нік Вуйчич боровся з 

боулінгом у своєму житті (9клас) 

-«Як боротися з боулінгом:поради 

для дітей (5-6класи) 

Перегляд мультфільму «Корисні 

підказки 2.Битися чи не битися?(1-

4класи) 

Квест «Булінг-прояв агресії чи 

слабкості» (8 клас). 

Перегляд освітнього серіалу про 

кібербулінг(7-8класи) 

Бесіди з протидії булінгу (1-

11класи) 

Соціальний педагог 

 

 

 

 

Вихователь ГПД 

 

Практичний 

психолог 

Педагог-організатор 

 

Класні керівники 

 

 

 

 

01.10 

 

28.09 

 

28,30.09. 

Протягом тижня 

5. Шкільний радіовісник «Я обираю 

життя без насилля» 

Практичний 

психолог 

04.10. 

6. Моніторингове дослідження з 

питань профілактики 

правопорушень та насилля серед 

неповнолітніх та молоді у період 

розповсюдження психологічних 

проблем пов’язаних із соціально-

політичною ситуацією в країні. 

Анкетування. 

Практичний 

психолог 

Жовтень 

7. Проведення тижня толерантності. 

Акція «Дерево добрих справ» 5-7 

клас  

 

Практичний 

психолог 

09.11.-15.11. 



Коло думок «Біла ворона»  9 клас  

Тренінг «Простір толерантності» 

11 кл 

Тренінг «Пізнай себе та інших 

людей» 

Анкетування виявлення проявів 

толерантності   

Сюжетно-рольові ігри «Гарне і 

неповторне у поведінці» - 2-3 

класи 

Виховна година до дня 

толерантності «Ми різні і ми рівні» 

Анкета-інтерв’ю «Толерантність у 

нашому житті». 

Тренінг «Пізнай себе та інших 

людей» 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Соціальний педагог 

Педагог-організатор 

 

Педагог-організатор 

8. Акція «Знай свої права дитино». Педагог-організатор 10.12. 

9 Бесіда «У шкільній родині без 

насильства» 

Соціальний педагог, 15.12. 

10. 
Урок-презентація до дня 

безпечного інтернету  

Вчитель інформатики 09.02. 

11. Проведення циклу бесід «Ти –

будівник свого життя , творець 

свого щастя !» 

 з програми «Безпечна поведінка в 

інтернеті» 

Соціальний педагог 09.02. 

12 22 лютого- Міжнародний день 

підтримки жертв злочинів. 

Тренінг «Спілкування між 

однолітками»(7клас) 

 

 

Педагог-організатор 

22.09 



Презентація «Міжнародний день 

допомоги жертвам злочину» (9-11 

класи) 

Практичний 

психолог 

13. Інформаційно-профілактична 

бесіда представників ювенальної 

превенції сектору превенції  з 

учасниками освітнього процесу 

ЗДВР, педагог-

організатор, 

практичний психолог 

Згідно графіка 

14. Консультування учнів з питань 

культури поведінки,спілкування та 

боулінгу в учнівському середовищі 

Соціальний педагог Постійно 

15 Тренінг «Крила впевненості. 7 

потужних способів, як підвищити 

самооцінку» 7-8 класи 

Практичний 

психолог 

березень 

16. Перегляд  відео презентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати»,«Кібербулінг або 

агресія в інтернеті. Способи 

розпізнання і захист дитини». 

ЗДВР березень 

17. Міні-тренінг "Як навчити дітей 

безпечної поведінки "(2-4кл.) 

Класні керівники травень 

18. Консультативний пункт . 

«Скринька довіри». 

Практичний 

психолог 

Постійно 

19. Розгляд питань з профілактики 

булігу в школі на раді 

профілактики. 

ЗДВР Постійно 

20 Бесіди з протидії булінгу (1-

11класи) 

Класні керівники Щомісяця 

 

Заступник директора з виховної роботи________________Н.В.Дещинська  


