
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор КЗ «ХСШ№3»            

   _____________ Косміна В.І. 

 «___»___________2019 року 

 

План 

заходів щодо профілактики булінгу КЗ «ХСШ №3» 

на І семестр 2019/2020 навчального року 

№ 

п/п 

Назва заходу Класи Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка о 

виконанні 

1.  Проведення всеукраїнського 

тижня протидії булінгу серед 

учасників освітнього процесу. 

Проведення тематичних 

уроків  «Стоп, булінг», 

«Виховуємо толерантність». 

Конкурс малюнків «Дитячі 

мрії та добрі справи». 

Виготовлення інформаційних 

буклетів «Як реагувати на 

булінг» 

5-11 16-20 вересня 

2019 

Класні керівники  

5-11-х класів, 

педагог-

організатор 

Семениста К.С., 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 

 

2.  Проведення конкурсу 

соціальної реклами та 

інформаційних буклетів 

«СТОП булінг» 

8-11 Вересень 2019 Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С.,    

кл. керівники        

5-11-х класів 

 

3.  Організація постійного 

чергування в місцях 

загального користування 

(їдальня, сходи, коридор, 

роздягальня) 

5-11 Вересень 2019 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В., 

кл. керівники        

5-11-х класів 

 

4.  Години спілкування на тему: 

«Кібербулінг! Який він?», «Не 

стань жертвою булінгу», 

«Маски булінгу» 

5-11 Вересень – 

грудень 2019 

Класні керівники  

5-11-х класів 

 

5.  Створення бази 

інструментарію для 

діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах 

5-11 Вересень 2019 Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С.     

 

6.  Проведення засідання 

методичного об’єднання 

класних керівників 5-11 кл. на 

5-11 Вересень 2019 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 



тему «Агресія, як найгостріша 

проблема сьогодення. 

Насильство в сім’ї» 

Скупінська І.В., 

класні керівники  

5-11-х класів 

7.  Участь шкільних офіцерів 

поліції в батьківських зборах з 

теми протидії булінгу в 

учнівському середовищі 

5-11 Вересень – 

грудень 2019 

Шкільні офіцери 

поліції, класні 

керівники  5-11-х 

класів 

 

8.  Оновлення інформації на 

стенді «Зупинимо булінг 

разом» 

 
Вересень 2019 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В., 

практичний 

психолог 

Чернецова Т.С. 

 

9.  Міні-тренінг «Як навчити 

дітей безпечної поведінки в 

інтернеті» 

5-6 Вересень 2019 Вчителі 

інформатики, 

класні керівники  

5-16-х класів 

 

10.  Години відвертого 

спілкування за участю 

шкільних офіцерів поліції 

«Допоможи другу. Не 

допускай проявів булінгу над 

собою» 

5-11 Вересень – 

грудень 2019 

Шкільні офіцери 

поліції, класні 

керівники  5-11-х 

класів 

 

11.  «Не допускай насилля над 

ближнім. Базові навички 

медіації»  -  засідання комітету 

шкільної учнівської 

організації самоврядування 

«УРА» за участю соціального 

педагога 

5-11 Вересень – 

грудень 2019 

Комітет УРА, 

педагог-

організатор 

Семениста К.С., 

соціальний 

педагог  

Ширяєва О.В. 

 

12.  Поради батькам 

«Безконфліктне спілкування», 

«Небезпека в інтернеті» 

Батьки Вересень – 

грудень 2019 

Класні керівники  

5-11-х класів 

 

13.  Проходження безкоштовного 

курсу «Недискримінаційний 

підхід в навчанні» на сайті 

EdEra https://courses.ed-

era.com/courses/course-

v1:EdEra-Studena+Inc+1/about 

педагогічними працівниками 

закладу освіти 

5-11 Вересень – 

грудень 2019 

Класні керівники   

5-11-х класів 

 

14.  Круглий стіл для 

педагогічного колективу 

«Безпека життя. Громадянська 

позиція». 

Педагогічний 

колектив 

Жовтень 2019 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 

 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about


15.  Бесіда  «Віртуальний терор: 

тролінг». 

6-9 Листопад 

2019 

Класні керівники  

6-9-х класів 

 

16.  Консультативний пункт 

«Скринька довіри». 

5-11 Постійно Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С., 

класні керівники   

5-11-х класів 

 

17.  Вивчення практик протидії 

цькуванню педагогічним 

колективом, ознайомлення з 

нормативними документами 

щодо протидії булінгу в 

учнівському середовищі 

Педагогічний 

колектив 

Вересень – 

грудень 2019 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В. 

 

18.  Проведення тренінгу 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

8-11 Жовтень 2019 Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С. 

 

19.  Проведення виховних годин 

«Оминаємо гострі кути», «Ми 

всі – особливі» 

5-11 Вересень – 

грудень 2019 

Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С.,   

кл. керівники        

5-11-х  класів 

 

20.  Функціонування Шкільної 

служби порозуміння 

5-11 Постійно Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С. 

 

21.  Проведення конкурсу колажів 

«Ми всі особливі» 

5-11 Жовтень 2019 Практичний 

психолог 

Чернецова Т.С., 

вчитель трудового 

навчання    

Юрікова Т.В., 

вчитель  ОМ 

Лихвар І.І. 

 

22.  Проведення зустрічей з 

представниками сектору 

ювенальної превенції 

Московського відділу поліції 

9-11 Грудень 2019 Представники 

сектору 

ювенальної 

превенції 

Московського 

відділу поліції, 

класні керівники   

9-11-х класів 

 

23.  Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

 Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Скупінська І.В., 

практичний 

психолог 

 



Чернецова Т.С.,    

кл. керівники        

5-11-х класів 

 


