
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора закладу 

загальної середньої освіти  

№ 6 м. Ковеля 

№ 35 / 1  від 01.04.19 р 

 

 

ПЛАН 

заходів щодо запобігання, профілактики та протидії булінгу 

у закладі загальної середньої освіти  № 6 м. Ковеля 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Діагностичний етап 

Діагностування рівня напруги, 

тривожності в 

учнівських колективах: 

– спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів освіти; 

– опитування (анкетування) 

учасників 

освітнього процесу; 

– психологічні діагностики 

мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та 

емоційних станів учнів; 

– соціальне дослідження 

наявності 

референтних груп та 

відторгнених в 

колективах; 

– визначення рівня тривоги та 

депресії 

учнів. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

 

Класні керівники, 

класоводи 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 

Засідання методичного 

об’єднання класних 

керівників на тему 

«Протидія булінгу в 

учнівському колективі » 

 

Розробка пам’ятки 

«Маркери булінгу» 

Батьки 

здобувачів освіти 

 

 

5-9 кл. 

Вересень Класні керівники 



2 

Складання порад «Як 

допомогти дітям упоратися 

з булінгом» 

 

Круглий стіл для 

педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

Педагогіч- 

ний колектив 
Жовтень 

Педагог-

організатор 

3 

Імітаційна гра для 

молодших 

школярів «Якщо тебе 

ображають» 

 

Тренінг «Як навчити дітей 

безпеці в Інтернеті» 

1-4 кл. 

 

 

 

5-9 кл. 

Листопад 
Класоводи, класні 

керівники 

4 

Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

 

Імітаційна гра для учнів 

середніх і 

старших класів «Розкажи 

про насильство» 

 

  

Батьки 

здобувачів освіти 

 

5-9 кл. 

 

 

 

Грудень 

Класоводи, класні 

керівники 

 

Педагог-

організатор 

 

 

5 

Перегляд відео – 

презентацій «Булінг у 

школі. Як його розпізнати. 

Кібербулінг або агресія в 

інтернеті: способи 

розпізнавання та захист 

дитини» учнями 2-4-х 

класів 

 

Тематична загальношкільна 

лінійка для учнів 5-9 класів 

«Все про кібербулінг»  

2-4 кл. 

 

 

 

 

5-9 кл. 

Січень 

Педагог-

організатор 

 

6 

Анкетування учнів 2-9  

класів «Насильство в 

родині» 

 

Підготовка проектів «Життя 

без насильства». 

  

 

2-9 кл. 

 

 

 

5-9 кл. 

 

 

  

Лютий 

Класоводи, класні 

керівники 

 

 

 

Здобувачі освіти 

 

 

  



7 

Психологічна гра «Що таке 

агресія? Як навчитися нею 

керувати?» 

 

Конкурс-виставка плакатів 

на тему «Шкільному 

булінгу скажемо – Ні!» 

5-9 кл. Березень 

Педагог-

організатор 

 

Здобувачі освіти 

  

8 

Перегляд відео – ролик 

«Нік Вуйчич про булінг у 

школі» 

 

Тренінгове заняття «Як 

протистояти тиску та 

відстоювати власну 

позицію» 

5-9 кл. Квітень 

Педагог-

організатор 

 

9 

Проведення заходів в 

рамках Всеукраїнського 

тижня права «Стоп булінг» 

 

Підготовка пам’яток для 

здобувачів освіти «Як 

протидіяти булінгу».  

Педагогічний 

колектив  

 

 

Здобувачі освіти 

  

Травень 

Педагог-

організатор 

 

Класоводи, класні 

керівники 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 

Проведення ранкових 

зустрічей з метою 

формування навичок 

дружніх стосунків 

1-4 кл. 
Упродовж 

року 
Класоводи 

2 

Уроки відвертого 

спілкування «Не стань 

жертвою булінгу» 
1-4 кл. 

Упродовж 

року 
Класоводи 

3 

Проведення тренінгів для 

старшокласників з розвитку 

навичок спілкування та 

мирного вирішення 

конфліктів 

5-9 кл. 
Упродовж 

року 
Класні керівники 

4 

Перегляд відеороликів 

«Булінг у школі та як з ним 

боротися – говоримо з 

Уповноваженим 

Президента України..», 

5-9 кл. 
Упродовж 

року 
Класні керівники 



«Зупиніться!!! МОЯ Історія 

про Булінг і Кібербулінг». 

5 

Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату 

та толерантної 

міжособистісної взаємодії в 

ході годин спілкування, 

тренінгових занять 

1-9 кл. 
Упродовж 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

6 

Диспути, години 

спілкування, ситуативні 

ігри тощо: «А чи готовий ти 

сьогодні робити зміни 

навколо себе», «Де брати 

любов до тих, хто тебе 

принижує або ігнорує?», «З 

чого почати боротьбу з 

булінгом у школах», 

«Стережіться, бо що посієш 

те й пожнеш. Про 

стосунки» 

1-9 кл. 
Упродовж 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

Робота з батьками 

1 

Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

 

Батьки 

здобувачів освіти 

 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

2 

Поради батькам щодо 

зменшення ризиків 

булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини 

Батьки 

здобувачів освіти 

 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

3 

Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг та 

кібербулінг» 

Батьки 

здобувачів освіти 

 

Березень 

Класні керівники, 

класоводи 



 

 

 

 

Директор                                                                                                    О.В.Харитонова 

4 

 

Проведення батьківських 

зборів в Zoom з елементами 

тренінгу «Ми різні, але ми 

рівні» 

Батьки 

здобувачів освіти 

 

Травень 

Класні керівники, 

класоводи 


