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План заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в Гощанській районній гімназії 
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№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про виконання 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу 

 

1 Організація механізмів звернення та 

встановлення інформаційної 

скриньки для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) 

Вересень Практичний психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники 1-11 

класів 

 

2 Підготовка брошури з 

нормативними документами з 

профілактики булінга (цькування) в 

освітньому середовищі для 

педагогів 

Жовтень Соціальний педагог 
 

3 Підготовка методичних 

рекомендацій для педагогів: · з 

вивчення учнівського колективу; · з 

розпізнавання ознак насильства 

різних видів щодо дітей 

Жовтень Соціальний педагог 
 

4 Оновлення тематичного стенду Протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 
 



5 Підготовка тематичних буклетів за 

участю старшокласників 

Листопад Соціальний педагог 
 

6 Перевірка інформаційної 

доступності правил поведінки та 

нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) 

Листопад Соціальний педагог 
 

7 Інформаційна акція для 

старшокласників 

Грудень Соціальний педагог 
 

8 Виступ на загальношкільних 

батьківських зборах щодо 

профілактики булінгу (цькування) в 

учнівському колективі 

За запитом  Соціальний педагог 
 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти 

9 Консультування класних керівників 

психологом, соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій  

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

соціальний педагог  

 

10 Тренінг для вчителів щодо 

запобігання булінгу (цькування) у 

закладі освіти 

  

Зимові 

канікули  

Психолог, соціальний 

педагог, залучені 

фахівці  

 

Робота з учнями 

11 Зустрічі з представниками  

правоохоронних органів 

Лютий - 

травень 

Класні керівники 

Соціальний педагог 

 



12 Бесіди, інструктажі, щодо 

дотримання норм Закону України 

«Про внесення до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» 

Протягом 

року  

Класні керівники  
 

14 Проведення тренінгів для 

старшокласників з розвитку навичок 

спілкування та мирного вирішення 

конфліктів 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники 
 

15 Імітаційна гра для учнів середніх і 

старших класів «Розкажи про 

насильство» 

Грудень класні керівники 5-11 

класів, Соціальний 

педагог 

 

16 Конкурс плакатів проти насильства 

  

Листопад  Соціальний педагог   

17 Імітаційна гра для молодших 

школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе 

ображають» 

Січень  Соціальний педагог 
 

 

 

18 

 

Складання та розповсюдження 

серед учнів 1-11 класів листівок на 

тему « Не стань жертвою булінгу» 

 

Березень   

 

Соціальний педагог 

Практичний психолог   

 

  



 

 

19  

Бесіда – тренінг «Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг»  

 

Квітень   

 

Класні керівники    

 

20 Міні-тренінг «Як навчити дітей 

безпечної поведінки в Інтернеті» 

Травень Соціальний педагог 

Класні Керівники  

 

  

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

21 Анонімне анкетування учнів 5-11-го 

класів про випадки булінгу 

(цькування) у школі 

Грудень Соціальний педагог 
 

22 Анкетування батьків про безпеку в 

закладі освіти 

Грудень Класні керівники 1-11 

класів 

 

23 Діагностика стосунків у закладі 

освіти. Анкетування учнів та 

вчителів 

Лютий Практичний психолог, 

соціальний педагог  

 

24 Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти  

За потреби 

 

  

Соціальний педагог 
 

25 Підготовка звіту про виконання 

заходів про виконання плану заходів 

з запобігання та протидії булінгу  

Травень 

червень 

Соціальний педагог 
 

Робота з батьками 



 

 

26 Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в учнівському 

колективі»  

Упродовж 

року  

Класні керівники  
 

27 Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини  

Упродовж 

року 

  

Практичний психолог  

 

  

 

28 

  

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в 

Інтернеті»  

За запитом 

  

Соціальний педагог 

Практичний психолог  

 

 

29 

 

Інформаційна робота через інтернет-

сторінки 

 

 

 

  

 

Упродовж  

року  

 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 


