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План заходів 
з реалізації Закону України щодо протидії булінгу 

на 2021 - 2022 рік  
  

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Моніторинг учнів, батьків, педагогів щодо 

вивчення причин та умов виникнення 

ймовірних ризиків проявів протиправної 

поведінки учасників освітнього процесу. 
  

Вересень  

2021 р. 

Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М.,   

2. Проводити інформаційно-просвітницькі 

заходи щодо протидії булінгу в освітньому 

середовищі: 

 Булінг у школі: чому діти цькують дітей і 

що з цим робити; 

 Жертва у дитячому колективі. Як 

навчити школяра протидіяти булінгу; 

 Коли вашу дитину цькують. Посібник 

для батьків; 

 Мова знущання: як відрізнити булінг від 

стьобу?; 

 Проблема булінгу очима підлітка; 

 Поради для жертв шкільного цькування; 

 Психологічне та фізичне насильство у 

школі. Хто має відповідати за законом? 

Постійно Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М.,  

Класні 

керівники та 

класоводи 

3. Місячник з протидії булінгу та насильства 

«Зупинимо булінг разом!»: 

 Перегляд мультфільмів з коментуванням: 

  Мультфільм «Жив собі чорний кіт»; 

  Мультфільм «Про пташок»; 

 Мультфільм «Вірте у любов, вірте у 

Різдво»; 

  Мультфільм «Курка, яка несла всяку 

всячину». 

 Години спілкування «Стоп! Тут мій 

кордон або правила безпечної 

поведінки»; 

Листопад  

2021 р. 
   

Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М.,  

Класні 

керівники та 

класоводи  



 Психологічний тренінг «Це  - моя 

територія!» 

 Тренінг для педагогів школи 

«Профілактика булінгу в учнівському 

колективі»; 

 Перегляд мультфільмів з коментуванням, 

щодо кібербулінгу: 

    Мультфільм «Мобільні – це класно»; 

    Мультфільм «Історія двох пар» 

    Мультфільм «Ти також заблукав у 

цьому світі, як і я?» 

    Мультфільм «Залежність від соціальних 

медіа»; 

   3D-анімація «Приклеєний»; 

    3D-анімація «Смартфонозалежність»; 

    Мультфільм «Технології та родина»; 

 Тренінг для батьків «Булінг, мобінг, 

кібербулінг – профілактика в освітньому 

середовищі». 

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті, 

дошці оголошень: 

 Телефон довіри; 

 Правила поведінки здобувачів освіти; 

 План заходів освіти, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу. 

Вересень 

2021р 
  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М. 

5. Створити комісію з розгляду випадків 

булінгу та оформити журнал реєстрації 

рішень комісії, які зберігаються у 

паперовому вигляді з оригіналами підписів 

всіх членів комісії. 

 Вересень 

2021 р. 

Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М.,   

6. Залучення громадських, батьківських, 

молодіжних організацій, представників 

служб у справах дітей  та ювенальної 

превенції до участі в заходах щодо 

профілактики булінгу в освітньому 

середовищі . 

Постійно  Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М. 

7. Участь у семінарах, тренінгах «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти ».   

Постійно  Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М.,   

8. Обговорення питаннь протидії булінгу на 

загальношкільному батьківському всеобучі. 

Жовтень  

2021 р. 

Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л., 



педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М. 

9. Проведення заходів «Стоп, булінг!»  

(За окремим планом). 

Лютий 

2022р. 

Класні 

керівники та 

класоводи, 

учителі 

правознавства 

10. Консультаційно-корекційна робота з 

учасниками освітнього процесу. 

постійно  Заступник 

директора з НВР 

Падалка Л.Л.,  

педагог – 

організатор 

Чугунова Л.М 
  


