
План заходів гімназії №283

щодо запобігання та протидії булінгу учнівському середовищі

2019-2020 н.р.

№ Вид роботи Цільова аудиторія Строки
виконання

Відповідвльний

1 Забезпечення інформацією сайт 
гімназії щодо застосування норм 
Закону України від 18.12ю18р. 
№8584 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу», 

відповідно до методичних 
рекомендацій МОН України з 
метою виявлення та протидії 

булінгу серед учасників 
освітнього процесу, швидкого 

реагування на такі випадки.

Здобувачі освіти, 
батьки,вчителі

2 Організація постійного 
чергування в місцях загального 
користування (їдальня, коридор, 
роздягальня, шкільне подвір’я)

Постійно ЗДВР Швед М.А.

3 Виступ агідбригади учнівського 
самоврядування «Як правильно 

дружити»

Лідери гімназії

4 Стендова інформація щодо видів 
булінгу та запобігання його 
наслідків, телефони довіри

Соц.пед. 
Харчук О.О. 
Практичний 

психолог 
Бабур Н.О.

5 Консультпункт «Скринька 
довіри»

Здобувачі освіти, 
батьки,вчителі

Протягом року Соціально- 
психологічна 

служба гімназії
6 Години відвертого спілкування за 

участю представників 
Національної поліції «Не допусти 
булінг над собою та товаришем»

Здобувачі освіти, 
батьки,вчителі

ЗДВР Швед М.А.

7 Проведення відеолекторіїв у 
співпраці з представниками 

соціальної служби

Здобувачі освіти, 
вчителі

Протягом року Соціально- 
психолодічна 

служба гімназії
8 Виступ на педагогічній раді щодо 

інформування вчителів
вчителі Соціальний 

педагог 
Харчук О.О.

9 Інформування батьків на 
батьківських зборах

Батьки Практичний
психолог



-права та обовязки батьків щодо 
виховання дитини;
- як розпізнати булінг, наслідки та 

штрафи за його вчинення;

Бабур Н.О.

10 Розробка методичних 
рекомендацій щодо протидії 

булінгу в шкільному середовищі

Здобувачі освіти, 
батьки, вчителі

Соціально- 
психологічна 

служба гімназії
11 Малюнки на тему «Зупинемо 

булінг разом»
5-9кл. ЗДВР Швед М.А.

12 Діагностична робота
1 Соціаметричне дослідження 5кл(обовязково), 

6-11 за запитом
Соціальний педаог 

Харчук О.О.
2 Методика БОДТ 5кл. Практичний 

психолог 
Бабур Н.О.

3 Самооцінка психічних станів(по 
Г.Айзенку)

7-9кл. За запитом Практичний 
психолог 

Бабур Н.О.
4 Методика діагностики показників 

і форм агресії (А.Басса-А.Дарки)
6-8кл. За запитом Практичний 

психолог 
Бабур Н.О.

5 Анкета «Визначення проблеми 
насилля»

8кл. Соціальний педаог 
Харчук О.О.

ІЗРобота психолога та соціального педагога спрямована на запобігання та протидію булінгу
1 Заняття з елементами тренінгу 

-формування дружніх стосунків в 
учнівському колективіі; 

-формування комунікативної 
толерантності у підлітків; 

-інформування про права та 
обов’язки дітей; 

-сформувати навички мирного 
врегулювання конфліктів; 

-інформування про види булінгу, 
шляхи вирішення проблеми, 
наслідки булінгу

5-6кл.
7-8кл.

5-1Ікл

5-8кл.

5-1Ікл

Протягом року 
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Соціально- 
психологічна 

служба гімназії


