
  

План заходів  

в учнівських та педагогічних колективах та родинах учнів,  

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) у  

КНВК №129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» 

протягом 2021 - 2022 навчального року 

  

№ Заходи Терміни 

виконання 

Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення 

попередження насильства та булінгу (цькування) 

1 Наради з питань профілактики булінгу 

(цькування): з педагогічними працівниками 

та технічним персоналом. 

 

Протягом 

року 

Адміністрація  

2 Обговорення правил поведінки в класах, 

оформлення правил у класних куточках 

Вересень Педагоги-організатори 

класів 

3 Поновлення інформації про профілактику 

булінгу (цькування) на сайті закладу освіти 

Вересень Козаченко Н.С. 

Салівон І.В. 

4 Перевірка інформаційної доступності правил 

поведінки та нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) у класних 

кімнатах 

Листопад Козієнко О.С. 

5 Участь у міській просвітницькій 

промоакції  до Всеукраїнської кампанії «16 

днів проти насильства» 

Листопад -

грудень 

Козаченко Н.С. 

Мирна Д.В. 

Козієнко О.С. 

6 Обговорення на батьківських зборах питання 

з профілактики булінгу (цькування) в 

учнівському колективі 

Вересень, 

грудень, 

березень, 

травень 

Адміністрація, класні 

керівники 

Робота з працівниками КНВК №129 «ГЛАС» 

7 Проведення навчальних нарад для 

педагогічного колективу  щодо запобігання 

булінгу (цькування) та заходів реагування 

2 рази на 

семестр 

Козаченко Н.С. 

8 Засідання кругло столу для вчителів щодо 

запобігання булінгу (цькування) у закладі 

освіти 

Листопад  

Мирна Д.В. 



9 Співбесіда з педагогами-організаторами 

класів за результатами діагностики класного 

колективу 

жовтень, 

грудень, 

березень, 

травень 

Козієнко О.С. 

10 Консультування педагогів-організаторів 

класів адміністрацією закладу щодо 

профілактики виникнення  проблемних 

(конфліктних) ситуацій 

Протягом 

року 

Адміністрація 

Робота з учнями 

11 Проведення тренінгів для учнів з розвитку 

навичок спілкування та мирного вирішення 

конфліктів 

Протягом 

року 

Педагоги-організатори 

класів, психолог, 

соціальний педагог 

12 Тренінгове заняття “Конфлікт: способи 

вирішення” 

Жовтень  Мирна Д.В. 

13 Проведення театру-форуму, спрямованого на 

формування толерантного ставлення до 

оточуючих (8-11 класи) 

Грудень Мирна Д.В., педагоги-

організатори класів 

14 Тиждень протидії булінгу (цькування) Вересень Козаченко Н.С., Мирна 

Д.В., Козієнко О.С., 

педагоги-організатори 

класів 

15 Проведення театру-форуму для учнів (5-7 

класи) «Якщо тебе ображають» 

 Вересень, 

лютий 

Педагоги-організатори 

класів 

16 Тиждень толерантності Листопад Козаченко Н.С., педагоги-

організатори класів 

17 Участь у міській просвітницькій 

промоакції  до Всеукраїнської кампанії «16 

днів проти насильства» 

Листопад -

грудень 

Козаченко Н.С., Мирна 

Д.В., Козієнко О.С., 

педагоги-організатори 

класів 

18 Фото та відео челендж «Ми проти насилля!» Грудень Козаченко Н.С., Козієнко 

О.С.., педагоги-

організатори 8-11 класів 

19 Години спілкування «Булінг: міфи та 

реальність», «Не допускай насилля над 

ближнім», «Допоможи другу»  

Січень Педагоги-організатори 

класів 

20 Перегляд фільму “Покоління Ž” для учнів 8-

10 класів 

Лютий Педагоги-організатори 

класів 

21 Конкурс плакатів проти насильства «Stop, 

Bulling!!!» 

Березень Козаченко Н.С., Козієнко 

Н.С., Салогуб В.М. 



22 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні» Квітень Козієнко О.С., Салогуб 

В.М. 

23 Інформаційні зустрічі для учнів з 

представниками поліції, соціальної служби 

щодо протидії боулінгу. 

Протягом 

року 

Козаченко Н.С. 

24 Бібліотечні уроки, виставки літератури, 

бесіди «Ми – проти булінгу» 

Протягом 

року 

Пунченко Т.П. 

Робота з батьками 

25 Батьківські збори «Протидія булінгу в 

учнівському середовищі» 

Вересень Адміністрація закладу 

освіти, педагоги-

організатори класів 

26 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок 

реагування та способи повідомлення про 

випадки булінгу (цькування) щодо дітей, 

заходи захисту та надання допомоги дітям 

Вересень Козаченко Н.С., Козієнко 

О.С., Мирна Д.В., 

педагоги-організатори 

класів 

 

27 Батьківський всеобуч онлайн «Безпечна 

поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг 

та кібербулінг» 

Протягом  ро

ку 

Козаченко Н.С., Козієнко 

О.С., Мирна Д.В., 

педагоги-організатори 

класів 

28 Проведення консультацій з питань взаємин 

батьків з дітьми 

Протягом  ро

ку 

Мирна Д.В., педагоги-

організатори класів 

29 Консультування батьків щодо захисту прав 

та інтересів дітей 

Протягом  ро

ку 

Козаченко Н.С.,  

Козієнко О.С., педагоги-

організатори класів 

 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

30 Анкетування батьків про безпеку в закладі 

освіти 

Листопад Козаченко Н.С., Козієнко 

О.С., Мирна Д.В., 

педагоги-організатори 

класів 

31 Анонімне анкетування учнів закладу освіти 

про випадки булінгу (цькування) у гімназії 

та ліцею 

Протягом 

року 

Козієнко О.С.,  

Мирна Д.В. 

 

32 Аналіз інформації за протоколами комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) в 

закладі освіти 

Щомісяця Козаченко Н.С. 

 


