
 

                                                                                        

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 16 

ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ  

 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ   

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
40020, Сумська обл., місто Суми, вулиця  Шишкіна, будинок 12 тел 24-54-96 

e-mail:  nvk16-sumy@ukr.net 

ЄДРПОУ   Код 21102348 

 

ЗАХОДИ 

спрямовані на запобігання та протидію булінгу  

в учнівському середовищі на 2020-2021 навчальний рік  

 
№ 

з/п 

Тематика заходів Категорія Термін 

виконання 

Відповідальні 

Просвітницька робота з учнями 

1 Розміщення на сайті освітнього 

закладу матеріалів щодо протидії 

булінгу, телефонів «гарячих ліній» 

Учні 1-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

2 Проведення заходів у рамках 

Всеукраїнського тижня протидії 

булінгу 

Учні 1-11 класів 16.09.2020-

20.09.2020 

Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

класоводи, класні 

керівники 

3 Тематичні зустрічі зі шкільним 

офіцером поліції Полуляховим І.В.: 

«Поняття та види насильства. 

Запобігання насильства над дітьми»; 

«Поняття та види конфліктів. 

Розв’язання конфліктів мирним 

шляхом»; 

«Поняття булінгу, його види. 

Протидія булінгу в дитячому 

середовищі»; 

«Безпечний Інтернет для 

користувачів підліткового віку». 

 

 

Учні 1-11 класів 

Учні 3-11 класів 

 

Учні 5-11 класів 

 

Учні 5-8 класів 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

класоводи, класні 

керівники, інспектор 

ювенальної превенції  

4 Проведення годин спілкування за 

темами: 

«Культура спілкування та 

поведінки»; 

«Спілкування між однолітками»; 

«Безпечна поведінка під час 

освітнього процесу»; 

«Вчимося бути толерантними»; 

«Вирішуємо конфлікти ефективно»; 

«Наш дружній класний колектив»; 

«Безпечний Інтернет». 

Учні 1-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

класоводи, класні 

керівники 



5 Проведення уроків відвертого 

спілкування: 

«Змінюй в собі негативне ставлення 

до інших»; 

«Допоможи собі рятуючи інших»; 

 

«Стережись ! Бо, що посієш, то й 

пожнеш », «Про стосунки в 

учнівському середовищі» 

 

 

Учні 1-4 класів 

Учні 5-7 класів 

Учні 8-11 класів 

 

Протягом 

навчального 

року  

Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

класоводи, класні 

керівники 

6 Заняття з елементами тренінгу 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі».   

Учні 5-9 класів 

 

Жовтень - 

листопад  

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

7 Міні-тренінг «Як навчити дітей 

безпечної  поведінки  в Інтернеті» 

Учні 1-4 класів 

 

Січень  Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

класоводи 

8 Години спілкування «Булінг в школі, 

як його розпізнати?» 

Учні 5-11 класів 

 

Жовтень  Соціальний педагог, 

практичний психолог 
9 Перегляд відео, презентацій «Булінг. 

Шкільна травля», «Обережно 

булінг!», «Кібербулінг  або агресія в 

Інтернеті. Способи розпізнання і 

захист дитини». 

Учні 1-11 класів 

 

Жовтень - 

квітень 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

10 Складання та розповсюдження серед 

учнів 1-11 класів листівок на тему 

«Не стань жертвою булінгу» 

Учні 1-11 класів 

 

Груень  Соціальний педагог, 

практичний психолог 

11 Конкурс-виставка плакатів на тему: 

«Шкільному булінгу скажемо – НІ!» 

Учні 1-11 класів Березень Соціальний педагог, 

практичний психолог 
12 Бесіди на тему «Відповідальність та 

профілактика булінгу?». 

Учні 1-11 класів Постійно Соціальний педагог, 

практичний психолог 
13 Анкетування «Проблема шкільного 

насильства». 

Учні 5-11 класів Листопад  Соціальний педагог, 

практичний психолог 
14 Консультативний пункт «Скринька 

довіри» 

Учні 1-11 класів 

 

Постійно  Соціальний педагог, 

практичний психолог 

15 Участь у Всеукраїнській акції «16 

Днів проти насилства» 

Учні 1-11 класів Листопад -

грудень 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 
16 Інформування про веб-сайт 

ЮНІСЕФ (www.stopbullying.com.ua), 

на якому учні можуть знайти 

інформацію про булінг, його 

наслідки та можливі дії для 

подолання цієї проблеми 

Учні 1-11 класів Листопад Соціальний педагог, 

практичний психолог 

17 Зустріч із представниками 

патрульної поліції «Попередження 

булінгу в учнівському середовищі» 

Учні 5-7 класів Березень  Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

класні керівники 
18 Проведення заходів до 

Міжнародного дня протидії булінгу 

(4 травня) 

Учні 1-11 класів Травень  Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

педагог організатор, 

класні керівники 
Просвітницька робота з педагогами 

19 Висвітлення питання на 

методичному об’єднанні класних 

керівників «Алгоритм дії класного 

керівника у разі виявлення проявів 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

Вересень-

жовтень 

Керівник м/о класних 

керівників, 

практичний психолог 

http://www.stopbullying.com.ua/


булінгу» 

20 Опрацювання матеріалів курсу 

«Протидія та попередження булінгу 

в закладах освіти» на платформі 

масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus 

Новопризначені 

класні керівники 

1-11 класів 

Вересень-

жовтень 

Керівник м/о класних 

керівників 

21 Семінар-практикум «Алгоритм дій 

педагога у випадку виявлення 

проявів насильства» 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

Жовтень 

 

Соціальний педагог,  

практичний психолог 

22 Оформлення інформаційних 

куточків «Булінг у школі: що з цим 

робити?», 

 «Небезпечні квести для дітей» 

Педагоги  

Листопад 

Березень-

квітень 

Соціальний педагог,  

практичний психолог 

23 Ознайомлення з медіа матеріалами, 

підготовленими Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ)  

Педагоги  Листопад  Соціальний педагог,  

практичний психолог 

24 Проведення засідання «Школи 

сучасного педагога» з тем: 

«Безпечна школа. Маски булінгу»; 

«Психологічні особливості 

агресивної поведінки» 

Педагоги   

 

Січень-

лютий 

Соціальний педагог,  

практичний психолог 

25 Тренінгове заняття «Нове покоління 

за безпечний простір у школі» 

Асистенти 

вчителя 

Лютий  Педагог-організатор 

26 Розробка та розповсюдження 

листівок «Булінг – проблема, яка 

хвилює» 

Педагоги  Березень Соціальний педагог,  

практичний психолог 

27 Проведення заходів до 

Міжнародного дня протидії булінгу 

(4 травня) 

Педагоги  Травень  Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

педагог організатор 
Просвітницька робота з батьками 

28 Розміщення на сайті освітнього 

закладу матеріалів щодо протидії 

булінгу, телефонів «гарячих ліній» 

Батьки учнів 

 1-11 класів 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

29 Проведення просвітницької роботи у 

рамках батьківського всеобучу за 

участі представників патрульної 

поліції на тему: «Попередження 

правопорушень в учнівському 

середовищі. Протидія булінгу» 

Батьки учнів 

 1-11 класів 

Вересень Заступник директора 

з НВР 

30 Інформування про веб-сайт 

ЮНІСЕФ (www.stopbullying.com.ua), 

на якому батьки можуть знайти 

інформацію про булінг, його 

наслідки та можливі дії для 

подолання цієї проблеми 

Батьки учнів  

 1-11 класів 

Листопад Соціальний педагог, 

практичний психолог 

31 Проведення консультпункту 

«Виховуємо разом!»: 

«Булінг – ми всі можемо допомогти 

це зупинити»; 

«Дитяча агресія. Шляхи подолання»; 

«Як допомогти дитині налагодити 

стосунки з однолітками?»; 

«Формуємо у дітей відповідальність» 

Батьки учнів  

 1-11 класів 

 

 

Листопад 

 

Грудень  

 

Березень  

 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

http://www.stopbullying.com.ua/


Квітень  

32 Участь у Всеукраїнській акції «16 

Днів проти насилства» 

Батьки учнів 

 1-11 класів 

Листопад -

грудень 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 
33 Оформлення інформаційних 

куточків «Булінг у школі: чому діти 

цькують дітей?», 

 «Кібер-булінг: як розпізнати та 

захистити дитину» 

Батьки учнів 

 1-11 класів 

 

Листопад 

Березень-

квітень 

Соціальний педагог,  

практичний психолог 

34 Розробка та розповсюдження 

листівок «Булінг – проблема, яка 

хвилює» 

Батьки учнів 

 1-11 класів 

Березень Соціальний педагог,  

практичний психолог 

35 Проведення заходів до 

Міжнародного дня протидії булінгу 

(4 травня) 

Батьки учнів 

 1-11 класів 

Травень  Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

педагог організатор, 

класні керівники 

 

 

 

Заступник директора з НВР     


