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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор школи 

____________Ліна МАТВЄЄВА 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ,  

СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗЗСО №  243  

В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

№ Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Ознайомлення батьків зі 

змістом Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу» від 

18.12.2019 

Батьки 

учнів 1-

11 класів 

До 

10.09.20 

Губіна І.С., 

ЗДВР, класні 

керівники 1-11 

класів 

2. Висвітлення на сайті школи 

правил для учнів, план заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу та процеду-

ру подання заяв учасниками 

освітнього процесу на випадок 

булінгу в школі. 

 10.09.20 Губіна І.С., 

ЗДВР 

3 Індивідуальні консультації 

психолога з учнями,  

з батьками 

Учні 1-11 

класів, 

батьки  

Протягом 

2020/2021  

навч.року 

Рига О.М., 

психолог 

 

4 Правовий лекторій за участю 

шкільного поліцейського, 

ССД, ювінальної провенції, 

Мінюст 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Протягом 

2020/2021 

навч. року 

Губіна І.С., 

ЗДВР 

 

5 Розміщення інформаційних 

буклетів для учнів, батьків на 

інформаційних стендах 

Учні, 

батьки 

вересень Учнівське 

самоврядування 

mailto:Podol243@meta.ua


6 Засідання членів учнівського 

самоврядування . Обговорення 

питання «Актуальність 

протидії булінгу» 

Лідери 5-

10 класів 

16 вересня Педагог-

організатор 

Немерова І.П. 

7 Проведення інформаційних 

годин в 5-10 класах «Булінг в 

учнівському  середовищі. 

Куди звернутися за допомогою 

в ситуації булінгу» . 

Учні 5-10 

класів 

14-18 

вересня 

 

Лідери  5-10 

класів, класні 

керівники 

8 Проведення акції «16 днів 

проти насилля» 

Учні 1-11 

класів 

25.11- 

10.12.20 

Учнівське 

самоврядування 

9 Бесіди, години спілкування  

«Єдина справжня розкіш – це 

розкіш людського спілкуван-

ня»(профілактика виникнення 

та подолання проявів булінгу у 

шкільному середовищі). 

Учні 1-11 

класів 

січень Класні 

керівники 

1-11 класів 

10 Виховні години з елементами 

тренінгу  «Шкільному булінгу 

ні! Шлях до самоконтролю». 

Учні 1-11 

класів 

лютий Класні керів-

ники, психолог 

школи 

11 До дня безпечного Інтернету. 

Урок «Інтимні селфі в Інтер-

неті - жарт чи небезпечний 

ризик». 

Учні 1-11 

класів 

05-

08.02.20 

 

Класні 

керівники 

12 Онлайн-анкетування 

«Кібербулінг: як протидія 

цькуванню в інтеренті». 

Учні 7-х 

класів 

27.02-

05.03.20 

Вч інформ-ки, 

кл.керівники  

7-х класів 

13. Бесіда «Кібербулінг або 

агресія в Інтернеті». 

Учні 5-9 

класів 

Лютий, 

березень 

Вчителі. з 

предмету ОЗ 

14. Підвищення ефективності 

роботи шкільної ради з 

профілактики правопорушень. 

комісія постійно Губіна І.С., 

ЗДВР 

15. В рамках Тижня  партнерства. 

(Онлайн) Зустріч з батьками, 

круглі столи «Поговоримо про 

булінг та кібербулінг». 

Батьки  

1-11 

класів 

лютий Класні 

керівники  

16. Обговорення питання «Стоп 

булінг» на засіданні шкільної 

батьківської ради . 

Батьки березень Губіна І.С., 

ЗДВР, Рига 

О.М., психолог 

17. (Онлайн)Зустріч з батьками 4-

х класів «Що робити, якщо 

твоя дитина стала жертвою 

булінгу». 

Батьки  

4-х класів 

березень  Губіна І.С., 

ЗДВР, кл.кер. 

 4-х класів 

18. Індивідуальні консультації для 

молодих класних керівників, 

Класні 

керівники 

вересень-

травень 

Рига О.М., 

психолог 



вихователів ГПД «Булінг та 

його прояви».   

19. Тренінгові заняття «Булінг – 

психологічний пресинг». 

Педагоги 25.03-

01.04.20 

Губіна І.С., 

ЗДВР, Рига 

О.М., психолог 

20. Бесіди, години спілкування  

«Повага до себе та інших лю-

дей»(профілактика 

виникнення та подолання 

проявів булінгу у шкільному 

середовищі). 

Учні 1-11 

класів 

квітень Класні 

керівники 

21. Перегляд відеороликів з пода-

льшим обговоренням пробле-

ми «Стережіться, бо що по-

сієш, те й пожнеш», «Ти 

можеш зіграти ключову роль у 

чиємусь житті», « Прийми 

себе таким, як є». 

Учні 1-11 

класів 

Травень Класні 

керівники 

                                                  Заступник директора з виховної роботи Губіна І.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Додаток 1 

                                                                                                       до наказу від 01.09.2020 р. № 176 

                                                                       Затверджую  

                                                         Директор 

                                                                                         __________ Л.МАТВЄЄВА 

ПЛАН ЗАХОДІВ,  

СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗЗСО №  243  

В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

№ Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Ознайомлення батьків зі змістом 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії 

булінгу» від 18.12.2019 

Батьки 

учнів 1-11 

класів 

До 

10.09.20 

Губіна І.С., 

ЗДВР, класні 

керівники 1-11 

класів 

2. 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 школі. 

 10.09.20 Губіна І.С., 

ЗДВР 

3 Індивідуальні консультації 

психолога з учнями,  

з батьками. 

Учні 1-11 

класів, 

батьки  

Протягом 

2020/2021  

навч.року 

Рига О.М., 

психолог 

 

4 Правовий лекторій за участю 

шкільного поліцейського, ССД, 

ювенальної превенції, Мінюст. 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Протягом 

2020/2021 

навч. року 

Губіна І.С., 

ЗДВР 

 

5 Розміщення інформаційних 

буклетів для учнів, батьків на 

інформаційних стендах. 

Учні, 

батьки 

вересень Учнівське 

самоврядування 

6 Засідання членів учнівського 

самоврядування . Обговорення 

питання «Актуальність протидії 

булінгу». 

Лідери 5-

10 класів 

16 

вересня 

Педагог-

організатор 

Немерова І.П. 

7 Проведення інформаційних 

годин в 5-10 класах «Булінг в 

учнівському  середовищі. Куди 

звернутися за допомогою в 

ситуації булінгу» . 

Учні 5-10 

класів 

14-18 

вересня 

 

Лідери  5-10 

класів, класні 

керівники 



8 Проведення акції «16 днів проти 

насилля». 

Учні 1-11 

класів 

25.11- 

10.12.20 

Учнівське 

самоврядування 

9 Бесіди, години спілкування  

«Єдина справжня розкіш – це 

розкіш людського спілкування» 

(профілактика виникнення та 

подолання проявів булінгу у 

шкільному середовищі). 

Учні 1-11 

класів 

січень Класні 

керівники 

1-11 класів 

10 Виховні години з елементами 

тренінгу  «Шкільному булінгу 

ні! Шлях до самоконтролю». 

Учні 1-11 

класів 

лютий Класні керів-

ники, психолог 

школи 

11 До дня безпечного Інтернету. 

Урок «Інтимні селфі в Інтернеті - 

жарт чи небезпечний ризик». 

Учні 1-11 

класів 

05-

08.02.20 

 

Класні 

керівники 

12 Онлайн-анкетування 

«Кібербулінг: як протидія 

цькуванню в інтеренті». 

Учні 7-х 

класів 

27.02-

05.03.20 

Вч інформ-ки, 

кл.керівники  

7-х класів 

13. Бесіда «Кібербулінг або агресія в 

Інтернеті». 

Учні 5-9 

класів 

Лютий, 

березень 

Вчителі. з 

предмету ОЗ 

14. Підвищення ефективності роботи 

шкільної ради з профілактики 

правопорушень. 

комісія постійно Губіна І.С., 

ЗДВР 

15. В рамках Тижня  партнерства. 

(Онлайн) Зустріч з батьками, 

круглі столи «Поговоримо про 

булінг та кібербулінг». 

Батьки  

1-11 

класів 

лютий Класні 

керівники  

16. Обговорення питання «Стоп 

булінг» на засіданні шкільної 

батьківської ради . 

Батьки березень Губіна І.С., 

ЗДВР, Рига 

О.М., психолог 

17. (Онлайн)Зустріч з батьками 4-х 

класів «Що робити, якщо твоя 

дитина стала жертвою булінгу». 

Батьки  

4-х класів 

березень  Губіна І.С., 

ЗДВР, кл.кер. 

 4-х класів 

18. Індивідуальні консультації для 

молодих класних керівників, 

вихователів ГПД «Булінг та його 

прояви».   

Класні 

керівники 

вересень-

травень 

Рига О.М., 

психолог 

19. Тренінгові заняття «Булінг – 

психологічний пресинг». 

Педагоги 25.03-

01.04.20 

Губіна І.С., 

ЗДВР, Рига 

О.М., психолог 

20. Бесіди, години спілкування  

«Повага до себе та інших лю-

дей» (профілактика виникнення 

та подолання проявів булінгу у 

шкільному середовищі). 

Учні 1-11 

класів 

квітень Класні 

керівники 

21. Перегляд відеороликів з пода-

льшим обговоренням пробле-ми 

Учні 1-11 

класів 

Травень Класні 

керівники 



«Стережіться, бо що по-сієш, те 

й пожнеш», «Ти можеш зіграти 

ключову роль у чиємусь житті», 

« Прийми себе таким, як є». 

 


