
                                       Запорізька гімназія № 2 імені Лесі Українки 

Запорізької міської ради Запорізької області 

План заходів  
щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)   

на 2022/2023 навчальний рік 

 

№ Теми заходів Класи  Термін 

проведення 

Відповідальні  

 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу ( цькування) 

1.  Написання наказу  «Про 

запобігання булінгу ( цькування)  

в гімназії» 

1-9 класи, 

педагоги 

До 

01.09.2021  

Кравченко В.В., 

Стрельцова І.Г. 

2. Обговорення та прийняття правил 

поведінки здобувачів освіти в 

школі 

Здобувачі 

освіти 1-9 

класів, 

педагоги 

До 09.09.22 

 

Стрельцова І.Г., 

класні 

керівники 1-9-х 

класів,  

лідери ПР 

«Грааль» 

3.  

 

Методичні рекомендації для 

педагогів: 

 - з вивчення учнівського 

колективу; 

- з розпізнавання ознак насильства 

різних видів щодо дітей 

Класні 

керівники 

1-9-х 

класів 

Вересень-

жовтень 

Стрельцова І.Г., 

класні 

керівники 1-9-х 

класів 

4. Наради при директорові. 

Насильство. Булінг 

педколек

тив 

Вересень- 

травень 

Стрельцова І.Г., 

класні 

керівники , 

вчителі школи 

6. Вивчення законодавчих 

документів, практики протидії 

цькуванню 

Пед. 

колектив 

Упродовж 

року 

Стрельцова І.Г. 

7. Оновити інформаційні  стенди  та 

інформацію на сайті школи 

доповненням переліку служб та 

організацій, які надають 

психологічні, юридичні, медичні 

консультації, практичні поради з 

будь-яких кризових життєвих 

ситуацій контактною інформацією 

 Вересень  Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 



8 Сформувати склад та спланувати 

роботу  Ради профілактики 

 Вересень  Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

Робота з вчителями та іншими  працівниками гімназії 

9 Проведення  заходів для вчителів 

щодо запобігання ( цькування), 

насильства та заходів реагування 

на них. Активні форми роботи 

 Осінні, зимові 

та весняні 

канікули 

Стрельцова І.Г. 

10 Засідання шкільної ради 

профілактики 

 4 рази на рік  Стрельцова І.Г.,  

Мілюкова І.В. 

11 Учать колективу школи  у акції 

«16 днів  проти  насильства» 

1-9-ті 

класи 

листопад Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В., 

Стрельцова І.Г., 

класні 

керівники 1-9-х 

класів 

12 Заходи щодо відзначення 

Міжнародного дня толерантності 

та інклюзивної освіти, тиждень 

толерантності (за окремим 

планом): 

- Загальношкільна акція «На 

скільки я толерантна людина» 

 Листопад  Стрельцова І.Г., 

Мілюкова І.В., 

класні 

керівники 1-9-х 

класів 

13 Психолого-педагогічний семінар 

щодо формування 

ненасильницької моделі 

поведінки для вчителів гімназії 

 Листопад Захарченко О.Г. 

 

 

14 Співбесіда з класними 

керівниками 1-9-х класів щодо  

обліку учнів, які можуть 

потрапити в зону ризику 

 2 рази на 

семестр 

Стрельцова І.Г., 

класні 

керівники 1-9-х 

класів 

15 Тренінг для вчителів 

«Булінг. Булер і жертва. 

Застереження та покарання» 

 Грудень 

 

Стрельцова І.Г. 

16 Всеукраїнський тиждень права до 

міжнародного дня Людини ( за 

окремим планом) 

1-9 

класи 

Грудень 

 

Стрельцова І.Г., 

Морозова О.Л., 

класні 



керівники 1-9-х 

класів 

17 Інформаційна робота через 

Інтернет-сторінки 

 Упродовж 

року 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В.,  

Стрельцова І.Г. 

Робота з учнями 

18 Проведення ранкових зустрічей зі 

здобувачами освіти  з метою 

формування  навичок  дружніх 

стосунків 

1-4-ті  

5-9-ті 

класи 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 1-9-х 

класів 

19 День відкритих дверей у 

соціального педагога 

 Вересень Мілюкова І.В. 

20 Складання порад  «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

1-9-ті 

класи 

Вересень – 

грудень  

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

Стрельцова І.Г. 

21 Робота відеозалу: Перегляд 

стрічок відповідної 

спрямованості «Булінг та 

кібербулінг» 

5-9-ті 

класи 

Вересень - 

грудень 

Класні 

керівники, 

 Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

22 Складання порад: «Як допомогти 

дітям упоратися з агресивною 

поведінкою і булінгом 

(цькуванням)» 

4-8 

класи 

Вересень  Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

23 День відкритих дверей у 

психолога 

 Жовтень Захарченко О.Г. 

24 Проведення онлайн заходу 

«Підтримка психологічної 

служби здобувачів освіти під час 

війни» 

1-9-ті 

класи 

жовтень Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

25 Тиждень толерантності ( за 

окремим планом). 

Проведення заходів  «Тиждень 

дитячих мрій та добрих справ» 

( проекти, доброчинні акції тощо) 

 Листопад  Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г., 

Мілюкова І.В., 

класні 

керівники 5-9-х 

класів, 

лідери ПР 



«Грааль» 

26 Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня 

«Стопбулінг» 

1-9- ті 

класи 

Грудень  Захарченко 

О.Г.,   

Мілюкова І.В., 

педагогічний 

колектив 

27 Проведення тренінгів з розвитку 

навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

3-9-ті 

класи 

Листопад -

грудень 

Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

28  Засідання дискусійного клубу 

«Як довіряти  й бути вдячним» 

7,9 

класи 

Грудень  Стрельцова І.Г., 

класні 

керівники 7,9 

класів 

29 Організація та проведення  годин 

класних керівників із питань 

попередження та запобігання 

булінгу (цькування) та 

насильства, превентивного 

виховання, формування 

загальнолюдських моральних 

цінностей ( тренінгових занять, 

тематичних квестів, 

психологічних ігор, дискусій, 

розмов по колу, «круглих столів», 

бесід, ситуативно-рольових ігор 

тощо) 

1-9-ті 

класи 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 1-9-х 

класів 

30 Тиждень духовного розвитку 

особистості «Вічні цінності 

людські» (за окремим планом) 

 Січень  Стрельцова І.Г. 

Класні 

керівники 

31 Бесіда з елементами тренінгу 

«Віртуальний терор: тролінг і 

кібербулінг» 

6-8 

класи 

Лютий  

2023 

Класні 

керівники 6-8-х 

класів 

32 «День добрих сюрпризів», 

присвячений Міжнародного дня 

щастя 

1-9 

класи 

Березень  Стрельцова І.Г., 

Класні 

керівники 1-9-х 

класів 

33 Кольоровий тиждень позитиву (за 1-9 Квітень Стрельцова І.Г., 

класні 



окремим планом) класи керівники 1-9-х 

класів,  лідери 

ПР «Грааль» 

Робота з батьками 

34 Підготовка пам’ятки для батьків 

про порядок реагування та 

способи повідомлення про 

випадки булінгу (цькування) 

щодо дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

8-9 

класи 

Жовтень  Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

35 Проведення консультацій 

психолога, соціального педагога  

з питань взаємин з дітьми, 

згуртування колективів 

1-9-ті 

класи 

Упродовж 

року 

Захарченко О.Г. 

Мілюкова І.В. 

36 Як навчити дітей безпеці в 

Інтернеті 

1-9-ті 

класи 

лютий Сотнікова В.В., 

Мілюкова І.В. 

37 Проведення тематичних 

батьківських зборів ( булінг і 

насильство) 

1-9-ті 

класи 

2 рази на рік Класні 

керівники 1-9-х 

класів 

Моніторинг освітнього середовища гімназії 

38 Самооцінка закладу за 

показниками безпеки, 

комфортності 

 1 семестр 

2 семестр 

Адміністрація 

школи,  

Колектив 

гімназії 

39 Анонімне анкетування вчителів 

та учнів школи  про випадки 

булінгу ( цькування) в школі 

 1 семестр,  

2 семестр 

Захарченко 

О.Г., 

Мілюкова І.В. 

40 Аналіз інформації за 

протоколами комісії з розгляду 

випадків булінгу ( цькування) в 

школі 

 щомісяця Стрельцова І.Г. 

41 Підготовка звіту про виконання  

заходів щодо виконання плану 

заходів з запобігання та протидії 

булінгу 

 Травень-

червень 

Стрельцова І.Г., 

Захарченко 

О.Г.,  

Мілюкова І.В. 

 

 


