
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Засідання методичного об’єднання 

класних керівників на тему: 
«Запобігання насильницькому 

поводженню з дітьми в учнівському 

та батьківському колективах»» 

Педагогічн 
ий 

колектив 

Січень Заступник 
директора з 

виховної 

роботи 

Єрмоленко 

Н.І. 

4 Круглий стіл з педагогічним 

колективом «Безпечна школа . 
Маски булінгу». 

Педагогічн 
ий 

колектив 

Лютий Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

5 Анкетування учнів школи 

«Проблема насильства та цькування 

(булінг) в молодіжному середовищі» 

5-11 класи Лютий Соціальний 

педагог 

Черниш Т.О. 

6 Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 

Педагогічн 

ий 

колектив 

Лютий Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

7 Контроль стану попередження 
випадків булінгу 

Нарада 
при 

директору 

Квітень Заступник 
директора з 

виховної 

роботи 

Єрмоленко 

Н.І. 

8 Вивчення законодавчих документів Педагогічн 
ий 

колектив 

Постійно Заступник 
директора з 

виховної 

роботи 

Єрмоленко 

Н.І. 

9 Консультативний пункт 
«Довіра» 

Усі 
категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Постійно Соціальний 
педагог 

Черниш Т.О. 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 Проведення ранкових зустрічей з 

метою формування навичок дружніх 

стосунків 

1-4 класи Протягом 

року 

Класні 

керівники 

2 Засідання учнівського 

самоврядування «Як довіряти й бути 

вдячним» 

9-11 класи Лютий Педагог- 

організатор 

Малежик А.В. 

3 Години спілкування представників 

ювенальної превенці: 

- «Протидія булінгу»; 

- «Відповідальність неповнолітніх»; 

- «No smoring day»; 

 Протягом 
року 

Заступник 
директора з 

виховної 

роботи 

Єрмоленко 



 - «Мій вбір життя без наркотиків»; 

- « Протидія злочинності 

неповнолітніх» 

  Н.І. 

4 Інформаційні виставки у шкільній 

бібліотеці «Булінг. Міфи та 

реальність» 

1-11 Протягом 

року 

Завідуюча 

шкільною 

бібліотекою 

Колодяжна 

В.В. 

5 Творчі конкурси дитячого малюнку 
«Світ без насильства» 

1-4 класи Березень Класні 
керівники 

6 Тренінг «Рівний рівному» 7-8 класи Квітень Практичний 
психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

7 Година спілкування 
«Що ти знаєш про насильство?» 

5-6 класи Березень Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

8 Тренінг «Стоп булінг» 7-10 класи Лютий Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

9 Конкурс малюнків 
«Антиреклами шкідливим звичкам» 

5-9 класи Березень Практичний 
психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

10 Години спілкування КДМ: 
- «Фактори, які впливають на 

здоров’я підлітка»; 

- «Здоров’я – найвища цінність 

життя, профілактика адекватної 

поведінки»; 

- «Вагомі фактори, що впливають на 

здоров’я підлітків» 

5-11 класи Січень- 
березень 

Заступник 
директора з 

виховної 

роботи 

Єрмоленко 

Н.І. 

11 Бесіда «Права дитини – твої права» 9 класи Квітень Учитель 

правознавства 

Гармаш Л.О. 

12 Майстер клас «Павутинка дружби» 1-4 класи Травень Педагог- 

організатор 

Малежик А.В. 

13 Кінолекторій: перегляд художнього 

фільму «Опудало», «Нік Вуйчич про 

боулінг в школі», «Зупинись!!! Моя 

історія про боулінг та кібербулінг» 

3-11 каси Квітень Клані 
керівники 

14 Перегляд відео презентацій «Булінг в 5-11 класи Березень Класні 



 школі як його розпізнати», 

«Кібербулінг або агресія в 

Інтернеті% Способи розпізнання і 

захист дитини» 

  керівники 

15 Поради дітям «Алгоритм дій у разі 

виявлення проявів боулінгу 

(протиправних дій) 

1-11 клас Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 
Психологічний супровід 

1 Діагностика стану психологічного 
клімату класу 

1-11 Протягом 
року 

Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

2 Спостереження під час освітнього 

процесу та в позаурочний час 

1-11 Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

3 Консультаційна робота учасників 
освітнього процесу 

1-11 Протягом 
року 

Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

4 Профілактично-дослідницька, 
корекційно-розвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу 

1-11 Протягом 
року 

Практичний 
психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

Робота з батьками 

1 Поради батькам щодо зменшення 
ризиків булінгу та кібербулінгу для 

своєї родини 

Батьки 
здобувачів 

освіти 

Протягом 
року 

Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

2 Тематичні батьківські збори по 

класним родинам «Протидія 

цькування в учнівському колективі 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Протягом 
року 

Класні 
керівники 

3 Тренінгові заняття «Як навчити дітей 

безпеці в Інтернеті» 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

(за 

записом) 

Лютий- 

березень 

Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

4 Круглий стіл для батьків 
«Поговоримо про булінг та 

кібербулнг» 

Батьки 
здобувачів 

освіти 

Березень Практичний 
психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 

5 Інформаційні повідомлення на 
шкільній Веб-сторінці «Насильство 

як проблема прав людини» 

Батьки 
здобувачів 

освіти 

Січень Практичний 

психолог 

школи 

Чепусенко В.І. 



 


