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План заходів 

 щодо попередження булінгу  

 

№ Назва заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Ознайомлення педагогічного колективу з 

законодавчими актами: Законом України 

від 18.12.2018р.№2657-VІІІ, листом 

Міністерства  освіти і науки України від 

29.01.2019 р. № 1/11-881 та ін. 

Вересень 

заступник 

директора з 

НВР, 

психологічна 

служба 

2. Оприлюднення на офіційному веб-сайті, 

сторінці ФБ, дошці оголошень: 

 телефону довіри; 

 правил поведінки здобувачів освіти; 

 плану заходів освіти, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу; 

  подання учасниками освітнього процесу 

заяв про випадки булінгу в закладі освіти; 

 порядку реагування  на доведені випадки 

булінгу в навчальному закладі та 

відповідальність  осіб, причетних до 

булінгу. 

Вересень 
психологічна 

служба 

3. Проведення моніторингу серед учнів, 

батьків, працівників щодо вивчення причин 

та умов виникнення ймовірних ризиків 

проявів протиправної поведінки учасників 

освітнього процесу. 

Вересень-

жовтень 

психологічна 

служба 

4. Створення пам’ятки для педагогів та 

батьків «Як розпізнати, що дитина  

постраждала від булінгу». Поширення 

пам’яток та інших інформаційних 

матеріалів серед класних керівників, 

кураторів, майстрів виробничого навчання. 

І семестр 
психологічна 

служба 

5. Проведення анкетування учнів 

(анонімного) щодо поширення насильства 

та булінгу серед підлітків. 

Вересень-

жовтень 

практичний 

психолог 

6. 

Залучення представників громадських 

організацій, служби у справах дітей  та 

ювенальної превенції до превентивних 

заходів з проблеми поширення боулінгу. 

Протягом 

року 

 

 

психологічна 

служба 

 

 



7. Проведення виховних годин, спрямованих 

на формування навичок толерантної 

поведінки та спілкування. 

Протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н 

8. Години психолога на тему: 

«Відповідальність за жорстоке поводження 

з однолітками» 

За 

потребою 

психологічна 

служба 

9. Проведення тренінгів з протидії булінгу. 

  «Скажемо булінгу – НІ!» 

 

За 

потребою 

психологічна 

служба 

10. Виставка у бібліотеці нормативних 

документів щодо забезпечення прав дітей. 

Захист прав дітей та вчителів, які 

піддаються булінгу. 

За 

потребою 
бібліотекар 

11. 
Конкурс малюнків «Світ без насильства» 

За 

потребою 

психологічна 

служба 

12. Індивідуальні та групові консультування 

здобувачів освіти на тему: «Що таке 

булінг? Причини та наслідки». 

 

За 

потребою 

психологічна 

служба 

13. 

Висвітлення заходів з проблеми насильства, 

цькування на сайті ВПУ№21 

Протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР, 

психологічна 

служба 

 

 

 
Підготували: 

Угринчак В.Т., практичний психолог 

Гарасимчук О.М., соціальний педагог 

 


