
Додаток 1  

до наказу  

від 04.08.2022 №168/р 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Запорізької гімназії № 97 запорізької міської ради 

з профілактики булінгу в шкільному середовищі 

2022-2023 н.р. 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1 Проводити інформаційно-

просвітницьку 

діяльність серед учасників освітнього процесу 

щодо булінгу (цькування) та попередження 

нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі поведінки у міжособистісних стосунках» 

За окремим 

планом, 

постійно 

Директор  

Юлія БЕЛИМЕНКО, 

психологічна служба 

2 Забезпечити створення у закладі безпечного 

освітнього середовища шляхом впровадження 

концепції «Безпечна і дружня до дитини школа 

(БДДШ)» через реалізацію шкільного проекту 

«Безпечне освітнє середовище закладу». 

За окремим 

планом, 

постійно 

Директор Юлія 

БЕЛИМЕНКО, 

психологічна служба, 

класні керівники 

3 Створити умови для розвитку та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників: 

щодо формування

 соціальних 

компетентностей, навичок запобігання та 

протидії булінгу (цькуванню); 

включати до плану методичних навчань 

педагогів школи питання формування 

соціальних компетентностей та навичок 

запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

Згідно з 

річним 

планом 

роботи 

закладу. 

Адміністрація, 

психологічна служба 

 

4 Оновити склад комісії з питань булінгу вересень Директор  

Юлія БЕЛИМЕНКО, 

заступник директора з 

НВР Лілія ДОВЖИК 

5 Ознайомлення/повторення алгоритму дій в разі 

виявлення випадків булінгу та порядком 

реагування на них серед працівників закладу 

(під особистий підпис). 

вересень Адміністрація 

6 Оновлення розділу, присвяченого булінгу на 

сайті закладу, де зокрема розміщені всі 

нормативно- правові документи з питань 

запобігання, протидії домашньому насильству 

та булінгу. 

вересень Адміністрація, 

практичний психолог 

7 Оновлення стенду/сторінок психологічної 

служби із рекомендаціями для учнів, щодо 

безпечної поведінки, контактами осіб, до яких 

можна звернутися по допомогу, зокрема служби 

довіри. 

вересень Практичний психолог, 

соціальний педагог 

8 Створення/оновлення буклетів на допомогу 

батькам у виявленні ознак насильства/булінгу в 

гімназії. 

 

 

вересень Практичний психолог 



9 Створення пам’ятки з правил безпечної 

поведінки учнями під час виховних годин. 

вересень Класні керівники 

10 Формування нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі поведінки у 

міжособистісних стосунках. 

постійно Класні керівники 

11 Моніторинг безпечності освітнього середовища 

(бесіди, анкетування, спостереження за стилем 

комунікації всіх учасників освітнього процесу, 

діагностика рівня агресивності, тривожності) 

постійно Практичний психолог, 

класні керівники 

12 Батьківські збори присвячені протидії булінгу 

та насильству. 

Вересень Адміністрація, класні 

керівники 

13 Конкурс агітаційних листівок, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу в 

повсякденному житті. 

Вересень Педагог- організатор, 

шкільне 

самоврядування 

14 Виховна година: «Скажемо НІ булінгу разом» Листопад Заступник директора з 

НВР. класні керівники 

15 Групова консультація для вчителів та класних 

керівників: «Алгоритм роботи з дитиною- 

агресором, дитиною-жертвою» 

Г рудень Заступник директора з 

НВР, практичний 

психолог 

16 Проведення тижня толерантності. Грудень Психолог  

Лілія ДОВЖИК, 

соціальний педагог 

Оксана ОПРЯТНА, 

класні керівники  

1-9 кл. 

17 

 

Залучення працівників до курсів, семінарів, 

тренінгів направлених на формування 

соціальних компетентностей, вмінь та навичок 

щодо виявлення, протидії та попередження 

булінгу. 

постійно Адміністрація 

18 Проведення моніторингу ефективності 

виконання плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу, виявлення 

проблем у сфері запобігання, їх аналіз та вжиття 

заходів, щодо їх вирішення 

грудень Адміністрація 

 

Заходи психологічної служби 

Запорізької гімназії № 97 ЗМР з профілактики булінгу в шкільному середовищі 

2022-2023 н.р. 

№ 

п/п 

Назва заходу Клас 

(група) 

Дата проведення 

1 Соціометричні дослідження в класних 

колективах 

1-9 кл. вересень 

2 • Заходи в рамках Всеукраїнського тижня з 

протидії булінгу. 

• 4 кл. - тренінг «Як відстояти себе»; 

• 5 кл. - тренінг «Спілкування з однолітками»; 

• 6 кл. - тренінг «Я протистояти тиску 

однолітків»; 

• кл. -тренінг «Стоп, булінг?»; 

• 8 кл. - тренінг «Безпека спілкування в 

Інтернеті»; 

• 9 кл. - тренінг «Протидія булінгу». 

 

1 -9 кл. вересень 



3 Загальношкільні батьківські збори. 

Виступ «Координація зусиль сім’ї та школи у 

питаннях попередження булінгу, мобінгу, 

кібербулінгу». 

1 -9 кл. грудень 

4 

 

Профілактична бесіда з батьками учнів 

начальника відділу ювенальної превенції 

Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій обл. 

«Відповідальність батьків за виховання 

неповнолітніх згідно з чинним законодавством». 

Батьки 1-9 

кл. 

вересень 

 

5 Консультація для класних керівників «Методи 

профілактики агресивної, протиправної 

поведінки, булінгу, мобінгу, кібербулінгу серед 

учнів школи». 

Клані 

керівники 1-

9 кл. 

вересень 

6 Діагностичні дослідження серед учнів з 

труднощами в соціальній адаптації, проявами 

гінерактивності, порушеннями поведінки 

1-А, 1-Б, 1-

В, 1-Г 

жовтень 

7 Вивчення індивідуальних особливостей учнів 

(рівня тривожності та агресивності учнів 5-х 

класів під час вивчення адаптації до навчання в 

середній школі: 

М-ки: ДВОР, проективний тест «Кактус» 

5-А, 5-Б, 5-В жовтень 

8 Години психології з елементами тренінгу 3 

метою формування толерантної поведінки до 

оточуючих та профілактики проявів 

дискримінації в учнівському колективі 

5-9 кл. жовтень 

9 Лекції з безпечної поведінки за участі 

представників патрульної поліції, 

представників ювенальної превенції 

 листопад 

10 Корекційна робота з учнями девіантної 

поведінки. 
 за потреби 

11 Бесіди та конкурс малюнків на тему «Стоп, 

насилля!» 

2-4 листопад 

12 

 

Година психолога у формі тренінгового заняття 

«Умій дружити» 

5-А, 5-Б, 5- 

В 

листопад 

13 Надавати соціальні та психолого- педагогічні 

послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або потерпіли 

від нього 

 за потреби, згідно 3 

рішенням комісії 

закладу з розгляду 

випадків булінгу 

(цькуванн 

я) 

14 Тренінгове заняття «Бумеранг доброти» 7-А, 7-Б, 7-В 

класи 

січень 

15 Діагностичні дослідження в 6-9 кл. з метою 

визначення рівня агресивності, 

тривожності, фрустрації, ригідності (М-ка 

самооцінки психічних станів (за 

Г.Айзенком)). 

6-9кл. січень 

 

16 Вивчення індивідуальних психологічних 

особливостей учнів (МПДО, діагностика 

темпераменту Айзенка) 

7-А, 7-Б, 7-В 

кл. 

січень 

17 Анкетування батьків учнів 1-х, 5-х класів з 

метою вияву труднощів у соціалізації, порушень 

в емоційному стані, поведінці, м/о стосунках 

1 кл. 

5 кл. 

вересень жовтень 



18 Індивідуальні консультування батьків учнів 1-х, 

5-х класів з підвищеним рівнем агресивності, 

тривожності 

1-А, 1-Б, 1-

В,  

5-А, 5-Б, 5-В 

жовтень- листопад 

19 Виступ на батьківських зборах 5-х класів 

«Особливості адаптації п’ятикласників до 

шкільного навчання». 

5-А, 5-Б, 5-В жовтень 

20 Діагностика батьківського ставлення. (Тест- 

опросник родительського отношения А.Я.Варга, 

В.В.Столин. Методика ОРО). 

5-А, 5-Б, 5-В жовтень 

21 Виступ на батьківських зборах з теми «Булінг у 

спілкуванні дітей. Причини та шляхи 

запобігання його проявів у дитини». 

7-А, 7-Б, 7-В 

класи 

березень 

22 Консультація для батьків: «Попередження 

агресивної поведінки та жорстокості дітей» 

2-А, 2-Б, 2-В листопад 

23 Лекція для батьків «Дисципліна без конфліктів» 

(причини, наслідки та протидія агресивній 

поведінці та жорстокості в дитячому 

середовищі). 

6-А, 6-Б, 6-В 

кл. 

листопад 

24 Виступ на батьківських зборах «Безпечний 

Інтернет» 

8-А, 8-Б грудень 

25 Лекція для батьків учнів 5-х класів «Булінг та 

кібербулінг в дитячому середовищі. Як його 

попередити». 

Батьки учнів 

5-А, 5-Б, 5-В 

кл. 

січень 

26 Індивідуальні консультації для батьків учнів з 

високим рівнем агресивності, тривожності, 

проблемами у соціальній адаптації та поведінці 

(за результатами діагностичних досліджень в 6-

9 кл.). 

Батьки учнів 

1-9 кл. 

січень 

27 Практикум для класних керівників на тему. 

«Технології вивчення дитячого колективу та 

управління ним на основі діагностичних 

досліджень. Попередження конфліктних 

стосунків між неповнолітніми» 

1-9 вересень 

28 Консультація для класних керівників на тему:

 «Організація та ведення 

індивідуальної роботи з учнями з порушеннями 

в поведінці, емоційними розладами, 

проблемами в соціальній сфері. 

1-9 кл. вересень 

29 Індивідуальне консультування вчителів; 1-4 

класів з теми «Попередження : розладів 

поведінки молодших школярів» 

Вчителі 1-4 

кл. за 

запитом 

жовтень 

30. Консультація на тему: «Як виховувати дитину 

методом позитивного підкріплення» 

Класні 

керівники 1-

4 класів, 

вихователі 

гпд 

листопад 

30 Консультація для класних керівників 

«Попередження жорстокості і насилля в 

класному колективі». 

Класні 

керівники 5-

9  класів,  

листопад 

 


