
                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         НАКАЗ ПО БАРСЬКОМУ ЗЗСО І-ІІІ СТ. №3 

                                                             ВІД 30.08.2022р. № 47 

 

 

План заходів 

щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)  

на 2022-2023 н.р. у Барському закладі загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №3 Барської міської ради Вінницької області 
 

№ 

з/ п  

Заходи Термін 

проведенн

я 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальн

ий за 

проведення 

І. Управлінський напрям 

 

1.1. Ознайомлювати педагогічних 

працівників з оновленням 

нормативно-правової бази щодо 

насильства відносно та за участі дітей, 

порядку дій щодо виявлення і 

припинення фактів жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його 

вчинення  

Протягом 

навчально

го року 

Педколект

ив  

Адміністрація 

1.2. Забезпечити на веб-сайті відкритий 

доступ до такої інформації та 

документів:  

1) правила поведінки здобувачів 

освіти в закладі освіти;  

2) права та обов’язки учасників 

освітнього процесу стосовно протидії 

та запобігання булінгу (цькуванню);  

3) план заходів щодо протидії булінгу 

(цькуванню) на 2022- 2023 навчальний 

рік; 

 4) порядок подання заяв або 

повідомлень про випадки булінгу 

(цькування); 

 5) порядок розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькування);  

6) порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у закладі 

освіти 

Протягом 

навчально

го року 

Учасники 

освітнього 

процесу  

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Громадський 

інспектор з 

прав дитини 

1.3. Перевіряти приміщення, територію 

закладу освіти метою виявлення 

місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу (цькування)  

Протягом 

навчально

го року  

 Адміністрація 



1.4. Забезпечити постійне чергування 

адміністрації та вчителів  

Протягом 

навчально

го року  

Здобувачі 

освіти  

Адміністрація, 

педколектив 

1.5. Залучати педагогічних працівників 

школи до підвищення кваліфікації з 

питань профілактики булінгу 

(цькування)  

Протягом 

навчально

го року  

Педколект

ив  

Адміністрація 

1.6. Видати накази: 

1.«Про затвердження заходів 

щодо запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) на 2022-2023 н.р. та  

призначення відповідальної особи з 

запобігання та протидію булінгу в 

освітньому середовищі». 

серпень Педколект

ив 

Адміністрація 

ІІ. Діагностичний напрям 
 

2.1. Проведення соціальної паспортизації 

класів і школи з метою вивчення 

учнівського колективу школи та 

виявлення соціально-незахищених 

дітей. 

вересень, 

січень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Соціальний 

педагог 

2.2. Проведення соціометрії з метою 

з’ясування соціально-психологічного 

клімату в класних колективах. 

листопад здобувачі 

освіти 2-11 

класів 

Соціальний 

педагог 

2.3. Діагностика рівня вихованості учнів 

класу 

квітень здобувачі 

освіти 5-11 

класів 

Соціальний 

педагог 

2.4. Діагностика відносин у сім’ї, 

діагностика виховного потенціалу 

сімей 

протягом 

року 

за 

потребою 

Соціальний 

педагог 

2.5. «Визначення рівня тривожності» за 

Кондашем 

протягом 

року 

здобувачі 

освіти 8-11 

класів 

за 

потребою 

Практичний 

психолог 

2.6. «Методика незакінчених речень» за 

Філіпсом 

протягом 

року 

здобувачі 

освіти 5-11 

класів 

за 

потребою 

Практичний 

психолог 

2.7. Проективні методики: «Малюнок 

сім’ї», «Айсберг». 

протягом 

року 

здобувачі 

освіти 1-11 

класів 

за 

потребою 

Практичний 

психолог 

2.8. «Визначення рівня тривожності» за 

Філіпсом 

жовтень здобувачі 

освіти 5-х 

Практичний 

психолог 



класів 

 

ІІІ. Просвітницький напрям роботи 

 
3.1. Забезпечити роботу скриньки 

довіри  

Протягом 

навчально

го року  

Здобувачі 

освіти  

Соціальни

й педагог 

3.2. Тиждень правових знань  «Стоп 

булінг!» в т.ч. кібербулінг в умовах 

воєнного стану. 

Виховні заходи щодо профілактики 

булінгу (кібербулінгу) в 

учнівському середовищі 

(за планами роботи класних 

керівників). 

12.09. - 

16.09. 

Здобувачі 

освіти 

1-11 кл. 

ЗВР 

Класні 

керівники 

ПО, 

ПП,СП 

3.3. Інформаційно-профілактичні 

заходи «День з поліцейським та 

рятівником» 

12.09. - 

23.09. 

Здобувачі 

освіти 

Адміністр

ація 

3.4. Тиждень з профілактики суїциду 

серед неповнолітніх «Життя – 

найдорожчий скарб» 

 Заходи щодо налагодження 

взаєморозуміння, профілактики 

конфліктів  ( за планами роботи 

класних керівників). 

19.09. – 

23.09. 

Здобувачі 

освіти 

1-11 кл. 

ЗВР 

Класні 

керівники 

ПО, ПП 

3.5. Тематична бесіда про уникнення 

криміногенних ситуацій. 1-11кл. 

 

10.10.-

14.10. 

Здобувачі 

освіти 

1-11 кл. 

Класні 

керівники 

 
3.6. День інформування: 

«Найвпливовіший українець світу: 

Богдан Гаврилишин та його 

«Декларації відповідальності 

людини»  (до Всеукраїнського дня 

відповідальності людини та 

вшанування пам’яті Богдана 

Дмитровича Гаврилишина). 

19.10. Здобувачі 

освіти 

1-11 кл. 

ЗВР/ПО 

БШ 

3.7. Тиждень толерантності «Крокуємо 

планетою толерантності» ( за 

планами роботи класних 

керівників). 

04.11.-

18.11. 

Здобувачі 

освіти 1-11кл. 

 

ЗВР 

Класні 

керівники 

ПО 

СП, ПП 

3.8. Всеукраїнська акція «16 днів без 

насильства» (за окремим планом) 

 

22.11. – 

10.12. 

 

 

 

Здобувачі 

освіти 1-11кл. 

 

 

ЗВР 

Класні 

керівники 

ПО 

СП, ПП 
3.9. Виховні заходи щодо ознайомлення 12.12.- Здобувачі Класні 

https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/
https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/


із звичаями і традиціями 

українського народу, родин 

школярів.  

16.12. освіти 5-6 кл. керівники 

5-6 кл. 

3.10. Тиждень морально –етичного 

виховання  «Вічні цінності 

людські»  

Заходи щодо формування 

толерантності, культури відносин в 

колективі, мистецтва спілкування, 

любові до ближнього( за планами 

роботи класних керівників). 

09.01. – 

13.01. 

Здобувачі 

освіти 1-11 кл. 

Класні 

керівники 

 

3.11. Тиждень правових знань щодо 

захисту дітей від будь-яких форм 

насильства « Дитино! Ти під 

захистом держави!» (за планами 

роботи класних керівників). 

30.01.-

03.02. 

Здобувачі 

освіти 1-11 кл. 

Класні 

керівники, 

ПП,СП 

 

 Тиждень безпечного Інтернету, 

профілактики кібербулінгу 

«Безпечна ВЕБ – КРАЇНА» (за 

окремим планом та планами роботи 

класних керівників). 

06.02. – 

10.02. 

Здобувачі 

освіти 1-11 кл. 

Класні 

керівники 

Вч. 

інформати

ки 

 
3.12. Бесіда. Культура поведінки учнів в 

громадських місцях і вдома. 

 

08.05. – 

12.05. 

Здобувачі 

освіти 1-11 кл. 

Класні 

керівники 

 
3.13. Опрацювання інформаційних 

матеріалів щодо організації 

виховного процесу в закладах 

освіти у 2022/2023 навчальному 

році. 

Серпень 

2022 

Педколектив ЗВР 

3.14. Педрада. Виступ. Про роботу 

класних керівників, вчителя основ 

здоров’я щодо дотримання правил з 

безпеки життєдіяльності в умовах 

воєнного стану. 

Жовтень Педколектив ЗВР 

3.15. Педрада. Виступ. Робота 

педколективу щодо профілактики 

шкідливих звичок та протиправної 

поведінки дітей та молоді. 

Лютий Педколектив ПО 

3.16. Нарада. Виступ. Робота класних 

керівників, психолога школи щодо 

запобігання та протидії булінгу, 

кібербулінгу в освітньому 

середовищі. 

Лютий Педколектив ЗВР 

3.17. Педрада. Виступ. Про виконання 

заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою 

Квітень Педколектив ПО 



статі. 
3.18. Консультації педагогам «Шкільні 

конфлікти та способи їх 

розв’язання». 

Протягом 

навчально

го року 

Педколектив ЗВР, ПП, 

СП 

ІV. Превентивний напрям роботи 

 
4.1. Формування дружніх стосунків, 

партнерських відносин між учнями 

під час навчальних занять з 

інтегрованого курсу ЯДС та ранкових 

зустрічей. 

вересень  Здобувачі 

освіти 1- 4 

кл. 

Класні 

керівники 

 

4.2. Робота за просвітницькою програмою: 

«Рівний-рівному/рівна-рівній» серед 

молоді України щодо здорового 

способу життя». 

 

січень-

лютий  

Здобувачі 

освіти 5-х 

кл. 

Практичний 

психолог 

4.3. Тренінг з попередження конфліктів 

«Розвиток навичок міжособистісного 

спілкування». 

 

«Попередження конфліктів. Поведінка 

в конфліктних ситуаціях». 

 

грудень 

 

 

 

квітень 

Здобувачі 

освіти 9-х 

кл. 

Соціальний 

педагог 

 

 

Практичний 

психолог 

4.4. Робота за просвітницькою програмою: 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». 

протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 7-8 

класів 

Класні 

керівники 

Практичний 

психолог 
4.5. Індивідуальні бесіди «Запобігання 

булінгу в шкільному середовищі» (за 

запитом). 

Протягом 

навчально

го року 

Здобувачі 

освіти 1-11 

класів  

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 
4.6. Інформаційно-профілактичні зустрічі 

з поліцейським офіцером громади . 

Протягом 

навчально

го року 

Здобувачі 

освіти 1-11 

класів 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 
4.7. Година психолога: «Стоп-булінг» «Як 

уникнути булінгу», «Протидія булінгу 

в дитячому середовищі». 

січень 

березень 

квітень 

Здобувачі 

освіти 4-5, 

7-8, 9-х 

класів 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 
 Розміщення на сайті закладу освіти 

матеріалів МОН під рубрикою 

«Антибулінг» банк методик 

(інструментарію) 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/protidiyabulingu  

Серпень-

вересень 

Здобувачі 

освіти, 

батьки 

здобувачів 

освіти, 

працівники 

навчальног

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu


о закладу 
4.8. Розміщення на сайті закладу освіти 

інформаційних матеріалів для 

учасників освітнього процесу щодо  

булінгу . 

Протягом 

навчально

го року 

Здобувачі 

освіти, 

батьки 

здобувачів 

освіти, 

працівники 

навчальног

о закладу 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 
4.9. Забезпечити роботу скриньки довіри.  Протягом 

навчально

го року  

Здобувачі 

освіти  

Соціальний 

педагог 

V. Робота з батьками 

 
5.1. Батьківські збори  «Як запобігти  

булінгу на рівні родини: інструкція 

для батьків». 

1-й 

семестр 

Батьки 

здобувачів 

освіти 1-11 

класів 

Класні 

керівники 

5.2 Батьківські збори «Сім’я – це простір 

без насильства». 

2-й 

семестр 

Батьки 

здобувачів 

освіти 1-11 

класів  

Класні 

керівники 

5.3. Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу.  

Протягом 

навчально

го року  

Батьки 

здобувачів 

освіти 1-11 

класів 

Практичний 

психолог 

5.4. Консультації практичного психолога/ 

соціального педагога, спрямовані на 

протидію булінгу. 

За потреби  Батьки 

здобувачів 

освіти 1-11 

класів  

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 
 


