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План заходів протидії 
домаш ньому насильству та булінгу в учнівському середовищі

на 2019-2020 н.р.

№
п/п Заходи по реалізації програми Цільова

аудиторія
Термін

проведення Відповідальний

Організаційно-методична робота
1. Призначення уповноваженої особи для 

здійснення невідкладних заходів 
реагування у випадку виявлення фактів 
домашнього насильства, булінгу, 
порушення прав дітей

Адміністрація 29.01.2019 Директор

2. Організація роботи з питань запобігання 
та протидії домашньому насильству та 
булінгу

Учасники
освітнього

процесу

Протягом 
року '

Заступник 
директора з НВР

3. Організація просвітницьких заходів для 
всіх учасників освітнього процесу

Учасники
освітнього

процесу

Протягом
року

Класні керівники, 
психологічна

служба
Діагностичний етап

4. Створення бази інструментарію для 
діагностування рівня напруги, 
тривожності в учнівських колективах

Вересень Психологічна
служба

5. Діагностування рівня напруги, 
тривожності в учнівських колективах:
-  спостереження за міжособис-тісною 
поведінкою здобувачів освіти;
-  опитування (анкетування) учасників 
освітнього процесу;
-  психологічні діагностики мікроклімату, 
згуртованості класних колективів та 
емоційних станів учнів;
-  соціальне дослідження наявності 
референтних груп та відторгнених в 
колективах;
-визначення рівня тривоги та депресії 
учнів.

Усі категорії
учасників
освітнього

процесу

Упродовж
року

Психологічна
служба

Інформаційно-профілактичні заходи
6. Проведення виховних годин . «Я та 

інші». 1 -4 класи Вересень-
Жовтень

Класні керівники, 
Психологічна

служба



7
Перегляд відео-презентацій «Шкільний 
булінг. Як його розпізнати?» 5-6 класи Жовтень - 

листопад

Класні керівники, 
психологічна 

служба
8 Лекція «Причини і ознаки булінгу в 

шкільному середовищі та його 
попередження»

7-8 класи Листопад-
грудень

Психологічна
служба,

запрошені
організації

9.
Години спілкування «Допоможи собі 

рятуючи інших». 9 класи Грудень-
лютий

Класні керівники, 
психологічна

служба
10.

Години спілкування «Кібербулінг! Який 
він?» 5-11 класи Листопад-

квітень

Класні керівники, 
психологічна 

служба
11. Тренінгове заняття * «Профілактика 

булінгу в учнівському середовищі». 5-8 класи Лютий-
травень

Психологічна
служба

12

Розробка та розповсюдження серед 
учнів, батьків та працівників школи 
буклетів на тему: « Не стань жертвою а

1-11 
класи,батьки, 
працівники 

школи

Протягом
навчального

року

Класні керівники, 
психологічна 

служба, педагог- 
організатор, 

учителі 
інформатики

13.
Круглий стіл на тему «Вирішуємо 
конфлікт без насильства» 9-11 класи Березень-

травень

Класні керівники, 
психологічна 

служба, педагог- 
організатор

14. Проведення засідання МО класних 
керівників на тему «Організація та 
профілактичної роботи щодо 
попередження випадків булінгу: серед 
учасників освітнього процесу»

Класні
керівники

Протягом
навчального

року

Психологічна
служба

15.
Виступ на педраді на тему «Булінг та 
його наслідки»

Учителі
навчально-го

закладу

Протягом
навчального

року

Психологічна
служба

16. Виступ громадських організацій, 
молодіжні організації, представників 
служб у справах дітей та ювенальної 
превенції. та служб,які забезпечують 
соціально- правовий захист дітей з 
метою попередження та профілактики 
негативних проявів в освітньому закладі

1-11 класи, 
батьки, 

працівник-ки 
школи

Протягом
навчального

року

Заступник 
директора з НВР, 

педагог 
організатор, 

психологічна 
служба

Роботи з батьками
17.

Тематичні батьківські збори «Протидія 
булінгу в учнівському колективі»

Батьки, 
опікуни або 
особи які їх 
заміняють

Упродовж
навчального

року

Класні керівники, 
психологічна 

служба
18.

Поради батькам щодо зменшення ризиків 
булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

Батьки, 
опікуни або 
особи які їх 
заміняють

Упродовж
року

Психологічна 
служба, класні 

керівники, 
адміністрація

19. Тренінг «Як навчити дітей безпеці в 
Інтернеті» 5-11 класи Січень -  

Лютий
Психологічна

служба

Директор школи О. М. Кулініч


