
                                                              Додаток №1 
до наказу Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа»  

Харківської обласної ради 

17.01.2022  № 24 

 
План заходів,                                                                                                    

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

Комунальному закладі «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

                   а 2019 рік  на 2022 рік 

 
№ 

з/

п 

Термін Назва заходу Учасники Місце 

проведення 

Відповідаль

ний 

1 Постійно Організація належних заходів 

безпеки контрольно-пропускний 

режим, спостереження за місцями 

загального користування (їдальня, 

коридори, роздягальня, ігрові 

майданчики , шкільне подвір'я)  і 

технічними приміщеннями. 

Педагогічні 

працівники 

закладу 

Приміщення 

школи 

Заступник 

директора з 

ВР 

2 Січень Провести нараду педагогічних 

працівників та довести до відома 

щодо їх обов’язку повідомляти 

керівнику закладу освіти про 

випадки булінгу (цькування), 

учасниками або свідками якого 

вони стали, або про які отримали 

достовірну інформацію. 

Педагогічні 

працівники 

закладу 

Приміщення 

школи 

Адміністраці

я школи 

3 Упродовж 

року 

Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільних 

батьківських конференціях. 

Педагогічні 

працівники, 

батьки 

Приміщення 

школи 

Адміністраці

я школи 

4 Постійно Оформити куточки з прав дитини 

та розміщувати в них дані та 

інформацію про правозахисні 

організації. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Приміщення 

школи 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

5 Упродовж 

року 

Консультаційна та 

профілактично-просвітницька 

робота з учасниками освітнього 

процесу. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Приміщення 

школи 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

6 Постійно Проведення регулярного 

моніторингу безпечності та 

комфортності освітнього 

середовища шляхом опитування, 

анкетування та вживання 

відповідних заходів реагування. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Кабінет 

практичного 

психолога, 

кабінет 

соціального 

педагога 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

7 Лютий Оформлення тематичної виставки 

в бібліотеці «Булінг та 

кібербулінг − прояви та 

протидія». 

1-10 класи Бібліотека Бібліотекар 

8 Лютий Розмова у дружньому колі «Булінг 

у дитячому середовищі», бесіда 

«Протидія булінгу в дитячому 

середовищі», педагогічна година 

«Ось так ми живемо. Обговорення 

1-3 класи  Класна 

кімната 

Класні 

керівники  

https://drive.google.com/open?id=17etonAkURLBEwXHiFkM01K5fIGsMucxS
https://drive.google.com/open?id=17etonAkURLBEwXHiFkM01K5fIGsMucxS
https://drive.google.com/open?id=17etonAkURLBEwXHiFkM01K5fIGsMucxS
https://drive.google.com/open?id=17etonAkURLBEwXHiFkM01K5fIGsMucxS


моральних цінностей та 

толерантного відношення» 

9 Лютий Розмова «Зупинимо булінг 

разом», інформаційний порадник 

«Як допомогти дітям упоратись з 

булінгом», інформаційне 

повідомлення «Як впоратись 

самостійно, коли тебе цькують»  

4-5 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

10 Лютий Година спілкування «Шкільному 

булінгу Ні. Шляхи до 

самоконтролю», розробка 

пам’ятки «Як реагувати на 

цькування учасникам освітнього 

процесу», презентація «Стоп 

булінг», тренінг «Булінг серед 

учнів», Відеолекторій «Stop 

булінг». 

7-10 Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

11 Лютий Тренінг для педагогів «БУЛІНГ – 

соціальна проблема всього світу». 

Педагоги 

закладу 

Актова зала Соціальний 

педагог,  

заступник 

директора з 

ВР 

12 Березень Розповідь «Вчимося поважати 

кожного», виховна година 

«Спілкування між однолітками», 

інтегроване заняття «Вчимося 

жити разом», бесіда «Світ без 

насильства», ділова гра «Зрозумій 

мене». 

1-5, 7 класи Кімната 

відпочинку 

Вихователі 

13 Березень Бесіда «Дружні відносини чи 

конфлікт», імітаційна гра «Якщо 

тебе ображають», виховна година 

«Не допускай насилля над 

ближнім», заняття з елементами 

тренінгу «Стоп булінг». 

8-10 класи Кімната 

відпочинку 

Вихователі 

14 Березень Зустріч з працівниками 

Богодухівського міського центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги:  «Зупинемо 

булінг разом!» 

7-10 класи Актова зала Педагог-

організатор 

15 Квітень Хвилина порад «Як допомогти 

дітям упоратись з булінгом», 

година спілкування «Булінг «Мій 

світ без насильства», урок 

відвертого спілкування «Змінюй 

все негативне ставлення до 

інших», перегляд і обговорення 

відеоролика «Булінг у школі», 

година спілкування «Спілкуємось 

без булінгу», обговорення казки 

«Два яблука». 

1-5 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

16 Квітень Виховна година «Хто може стати 

жертвою булінгу», імітаційна гра 

«Мистецтво спілкування», 

розмова у колі «Що таке булінг?», 

година спілкування «Стоп 

7-10 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 



булінг!», засідання круглого солу 

«Я і мої однолітки»  

17 Травень Семінар для педагогів: Безпечна 

школа. Маски колективу» 

Педагоги 

закладу 

Ігрова 

кімната 

Педагог-

організатор, 

заступник 

директора з 

ВР 

18 Травень Батьківські збори, групова 

консультація батьків на тему: 

«Правове виховання школяра. 

Поради батькам з правового 

виховання». 

Педагоги 

закладу, 

батьки 

Актова зала Соціальний 

педагог, 

заступник 

директора з 

ВР, 

заступник 

директора з 

НВР 

19 Травень Розповідь «Що таке булінг», 

інтегроване заняття «Прийми себе 

таким, як є», гра-вікторина 

«Дерево дружби», бесіда «Булінг і 

кібербулінг», година спілкування 

«Я, ти - конфлікт». 

1-5,7 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

20 Травень Виховна година «Булінг, причини, 

наслідки, застереження», «як 

протистояти тиску однолітків», 

година спілкування «Мирне 

вирішення конфліктів», випуск 

стінівки «Протистояння булінг у 

школі». 

8-10 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

21 Вересень Година класного керівника 

«Планета толерантності», бесіда 

«Давай дружно жити», година 

відвертого спілкування «Не 

допускай проявів булінгу над 

собою. Допоможи другу», 

виховна година «Скажи – НІ! 

булінгу», розмова у дружньому 

колі «Чи є булінг в моєму житті», 

тренінг «Булінг – соціальна 

проблема всього світу». 

1-5 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

22 Вересень Тиждень протидії булінгу (за 

окремим планом).  

1-9 класи  Класні, ігрові 

кімнати 

актова зала  

Класні 

керівники, 

вихователі, 

педагог-

організатор 

23 Вересень Година спілкування «Життя без 

насильства», «Стоп булінг», 

розвивальне заняття «Як довіряти 

і бути вдячним іншим». 

7-9 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

24 Жовтень Відео лекторій «Навчальний 

анімаційний фільм 

«Конфлікт+Медіатор= 

Порозуміння» 

6,8-9 класи Актова зала Педагог-

організатор 

25 Жовтень Обговорення казки «Дикі образи 

дикобраза», хвилина порад «Як 

допомогти дітям упоратись з 

1-5 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 



булінгом», бесіда «Життя без 

булінгу», інтегроване заняття 

«Хто такий буллер і що таке 

булінг». 

26 Жовтень Розповідь «Як протидіяти 

булінгу», «Небайдужість до 

ближнього», бесіда-розповідь 

«Правила відсічі булінгу», година 

спілкування «Змінюй в собі 

негативне ставлення до інших», 

презентація «Поради «Як 

боротися з булінгом». 

6, 8-9 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

27 Листопад Тренінг для педагогів 

«ПРОФІЛАКТИКА ТА 

ПОДОЛАННЯ БУЛІНГУ У 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» 

Педагоги 

закладу 

Ігрова 

кімната 

Педагог-

організатор, 

заступник 

директора з 

ВР 

28 Листопад Відео-презентація «Stop булінг», 

виховна година «Шкільний 

булінг», відверта розмова «Де 

шукати допомоги і підтримки», 

розвивальна вправа «Я зможу 

допомогти». 

1-5 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

29 Листопад Зустріч з працівниками 

Богодухівського міського центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

6, 8-9 класи Актова зала Педагог-

організатор 

30 Листопад Рольова гра «Як запобігти булінгу», 

година відвертих думок «Як 

боротися з буллерами у шкільному 

середовищі», виховна година «Як 

протистояти тиску однолітків», 

заняття з елементами тренінгу 

«Віртуальний терор: тролінг і 

кібербулінг», хвилинки порад «Як 

допомогти дітям упоратись з 

булінгом». 

6,8-9 клас Класна 

кімната 

Класний 

керівник 

31 Грудень Батьківські збори. 

Тренінг «Попередження 

насильства, жорстокості в сім'ї та 

в дитячому колективі» 

Педагоги 

закладу, 

батьки 

Актова зала Соціальний 

педагог, 

заступник 

директора з 

НВР, 

заступник 

директора з 

ВР 

32 Грудень Круглий стіл до Міжнародного 

дня людей з інвалідністю  

6,8-9 класи  Актова зала, 

ігрові  

Педагог-

організатор 

33 Грудень Заняття творчості «Мої добрі 

справи для інших», бесіда 

«Викресли булінг з життя», арт-

галерея «Дружна сім’я», перегляд 

відеоролика «Булінг і 

кібербулінг» 

1-5 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

34 Грудень Бесіда «Доброта врятує світ», 

поради «Як подолати 

кібербулінг», імітаційне заняття 

«Як я вирішую конфлікт», 

виховна година «Допоможи 

6,8-9 класи Кімната 

відпочинку 

Вихователі 



другу», «Запобігання та протидія 

булінгу». 

35 Грудень Анкетування на виявлення 

схильності до проявів агресії, 

розвивальне заняття «Як 

приборкати «власних драконів» 

5-6, 8-9 

класи 

Кабінет 

соціального 

педагог, 

кабінет 

практичного 

психолога 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

Назаренко С.М 

 


