
План заходів 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

 

№п/п Заходи Дата проведення Відповідальні 

1. Методична оперативка. 

Опрацювання Закону України від 18 грудня 2018 року 
№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу» 

Вересень ЗДВР 

Максимів О.Я. 
 

2. Покласти персональну відповідальність на класних 

керівників 1-11 класів за дотримання законодавства про 
захист суспільної моралі, попередження випадків 

жорстокості та насильства серед неповнолітніх, 

активізувати діяльність, спрямовану на розвиток 
духовності та зміцнення моралі дітей та молоді. 

Постійно Класні керівники 

 1-11 кл 
 

 

 
 

 

 
. 

3. Проводити оцінювання службових приміщень 

(роздягальні, туалетні кімнати, коридори) та шкільного 

подвір’я , які можуть бути небезпечними та 
сприятливими для вчинення булінгу (цькування) 

Постійно Заступник директора з 

господарської частини 

Тауцький Я.Т. 

4. Чергування вчителів у їдальні , коридорах, ігровому 

майданчику, шкільному подвір’ї. 

Постійно ЗДВР 

Максимів О.Я. 

ЗДНВР 
Шкварок Л.В. 

 

5. До дня безпечного Інтернету. Урок «Безпека поведінки в 

мережі Інтернет»(9-11кл.), «Життя без насильства» (5-
8кл.). 

 

Лютий Класні керівники 

6. Всеукраїнський тиждень протидії булінгу . «Якщо тебе 

ображають»(1-4кл.), «Булінг. Не роби вигляд, що ти не 
бачиш »(5-11кл.) 

26.09 – 30.09 

2022 р. 

Класні керівники 

7. Шкільна лінійка присвячена протидії булінгу «Стоп! 

Булінг» 

28.09.2022 Максимів О.Я. 

 

8. Висвітлення на сайті школи правил для учнів, план 

заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
та процедуру подання заяв учасниками освітнього 

процесу на випадок булінгу в ліцеї. 

Вересень - жовтень Класні керівники 

пед.-орг. Галущак Г.В. 
ЗДВР Максимів О.Я. 

9. Анкетування «Життєві цінності старшокласників» 19.02.2023 

10-11 класи 

Психолог 

Максимів О.С. 

10. Анкетування «Чи піддавався ти насиллю в школі» Листопад 
6-9 класи 

Психолог 
Максимів О.С. 

11. Педагогічний всеобуч батьків «Егоїзм, жорстокість, як 

цього уникнути» 

22.03.2023 ЗДВР Максимів О.Я. 

 
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» Листопад ЗДВР Максимів О.Я. 

12. Тренінгові вправи-ігри «Формування здорового 

психологічного мікроклімату шкільного колективу» 

Березень 2023 

5 клас 

Психолог 

Максимів О.С. 

13.  Зустріч з працівниками патрульної поліції та 
ювенальної превенції. Бесіда «Попередження соціально-

небажаних вчинків підлітка» 

Вересень ЗДВР Максимів О.Я. 

14. Засідання методичного об’єднання класних керівників 
на тему «Формування в учнів культури поведінки та 

спілкування. Особливості роботи класного керівника та 

практичного психолога з учнями схильними до 
девіантної поведінки. Способи розв’язування 

конфліктів» 

Листопад Класні керівники 
ЗДВР Максимів О.Я. 

15. Засідання Центру «Педагогічної освіти мистецтво бути 

батьками» 
(6-8кл.) 

Жовтень 

Лютий 

Практичний психолог 

Максимів О.С. 

16. Проведення спільних правоосвітніх заходів для 

учнівської молоді за участю представників Служби у 

справах сім’ї та дітей, Сектору ювенальної превенції. 

Протягом року 

(За домовленістю) 

ЗДВР 

Максимів О.Я. 

17. Оформити у навчальному закладі куточки з прав дитини 
та розміщувати в них дані та інформацію про 

правозахисні організаці 

 

Постійно Практичний психолог Максимів 
О.С. 

 

18. Проводити профілактично-просвітницькі заходи на 
актуальну тематику: попередження явища булінгу та 

підвищення правової компетентності учнів, конфліктів в 

учнівських та педагогічних колективах, безпечної 
поведінки учнів в інтернеті, попередження суїцидальних 

нахилів. 

Протягом року Кл.кер.1-11 кл. 

 


