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План заходів по ЗЗОШ № 92, 

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) 

на 2019 – 2023 роки 
№ 

з/п 

Назва заходу З ким 

проводиться 

термін відповідальні 

1 Класні години з тематики 

«Визначення та класифікація 

феноменів агресивності та насилля». 

Здобувачі 

освіти 

1-9 класів 

Вересень-

жовтень 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, класні 

керівники. 

2 Психодіагностика агресивної 

поведінки. 

Здобувачі 

освіти 

1-11 класів 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

3 Заняття: 

 

з попередження проявів агресії та 

насильства;  

з формування комунікативної 

компетентності;  

з формування толерантності. 

Здобувачі 

освіти 

 

1-11класів, 

1-11класів, 

1-4 класів. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, класні 

керівники. 

4 Лекція «Теоретичний аналіз феномену 

третирування (булінгу) як особливого 

виду комунікативної взаємодії. 

Здобувачі 

освіти 

10-11 класів. 

Листопад-

грудень 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог. 

5 Перегляд тематичних відео та 

соціальної реклами з подальшим 

обговоренням і розробкою пам’яток 

по протидії булінгу: 

«Нік Вуйчич розказав «Сніданку 1+1» 

про булінг у школі», 

«Кампанія ЮНІСЕФ «Викресли 

Булінг»», 

«ЗУПИНІТЬСЯ!!! МОЯ ІСТОРІЯ про 

БУЛІНГ і КІБЕРБУЛІНГ», 

«Зупиніть булінг!», 

«Твоє право. Відповідальність за 

булінг», 

«Шкільний булінг (school bullying)», 

«Як боротися з булінгом - поради для 

дітей», 

«Як запобігти булінгу - поради для 

свідків», 

«Як зупинити булінг - поради для 

батьків». 

Здобувачі 

освіти 

5-11 класів. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, класні 

керівники. 



6 Заняття з елементами тренінгу 

«ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ 

Здобувачі 

освіти 

7-9 класів 

грудень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог. 

7 Аналіз конкретних навчальних 

ситуацій. 

 

Здобувачі 

освіти 1-11 

класів. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, класні 

керівники. 

8 Конкурс малюнку «Стоп булінг» Здобувачі 

освіти 

1-7 класів 

Листопад Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

9 Фотоконкурс «Стоп булінг!» Здобувачі 

освіти 

8-11 класів 

Листопад Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

10 Класні години «Безпечний Інтернет» Здобувачі 

освіти 1-11 

класів. 

Лютий Вчителі 

інформатики, 

класні 

керівники. 

 

11 Оприлюднення інформації, пам’яток, 

рекомендацій  щодо профілактики 

булінгу на веб-сайті школи, у 

інформаційних стендах та класних 

куточках.  

 

Здобувачі 

освіти, батьки. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, класні 

керівники 

12 Лекція «Закон України «Про протидію 

булінгу». Права, обов’язки та 

відповідальність батьків. 

 

Загальні 

батьківські 

збори, класні 

батьківські 

збори. 

Вересень Громадський 

інспектор з 

охорони 

дитинства 

  

 


