
 
                                                              Додаток №1 

до наказу Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа»  

Харківської обласної ради 

21.01.2021 № 021 

 
План заходів,                                                                                                    

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

Комунальному закладі «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

                   а 2019 рік  на 2021 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. 

Педагоги 

закладу 

Приміщення 

школи 

Заступник 

директора з 

ВР 

2 Лютий Оформлення тематичної виставки 

в бібліотеці «Булінг у шкільному 

середовищі» 

1-9 класи Бібліотека Бібліотекар 

3 Лютий Бесіда-обговорення «Що ми 

знаємо про булінг», Обговорення 

«Стоп булінг», Відверта розмова 

«Життя без насильства» 

1-6 класи  Кімната 

відпочинку 

Вихователі   

4 Лютий Диспут «Булінг. Як не стати 

жертвою», виховна година 

«Булінг- прояв насильства у 

школі, або в сім’ї», відверта 

розмова «Булінг-це насильство», 

тренінгове заняття «Поради 

невпевненому другу», 

обговорення теми «Профілактика 

явища булінгу в учнівському 

середовищі» 

7-9 класи Ігрова 

кімната  

Вихователі 

5 Лютий Тренінг для педагогів: 

«Миробудування та гендерні 

аспекти безпеки. Роль 

педагогічних працівників» 

Педагоги 

закладу 

Актова зала Соціальний 

педагог,  

заступник 

директора з 

ВР 

6 Березень Виховна година «Ні булінгу», 

година спілкування «Світ без 

насильства», Морально-етична 

бесіда «Що таке добре, що таке 

погано?», розповідь з елементами 

бесіди «Стоп булінг», тематична 

година «Повага-запорука дружніх 

стосунків» 

1-4 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

7 Березень Інформаційний екскурс «», 

відеолекторій «Булінг в школі, як 

його розпізнати», година 

6-9 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 
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спілкування «Кібер-булінг або 

агресія в інтернеті», тренінг 

«Стоп булінг. Я маю право», 

тренінг «Протидія булінгу. 

Правила безпечної роботи в 

інтернені» 

8 Березень Зустріч з працівниками 

Богодухівського міського центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги:  «Стоп, 

булінг!» 

6-9 класи Актова зала Педагог-

організатор 

9 Квітень Гра-заняття «Уроки гарної 

поведінки», розповідь «Сім 

кольорів щастя без насильства», 

година спілкування «Булінг. Мій 

світ без насильства» 

1-4 класи Кімната 

відпочинку 

Вихователі   

10 Квітень Бесіда «Скажемо «НІ» булінгу», 

поради «Як допомогти дітям 

упоратись з булінгом», година 

спілкування «Конфлікт. 

Мистецтво порозуміння», «Світ 

без насильства», «Що таке 

булінг», заняття з елементами 

тренінгу «Попередження 

насильства та булінгу»,  

6-9 класи Кімната 

відпочинку 

Вихователі 

11 Травень Розмова у дружньому колі 

«Булінг у школі! Зверніть увагу», 

тематична година «Як правильно 

дружити», відео-урок «Стоп 

булінг» 

1-4 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

12 Травень Семінар для педагогів: Безпечна 

школа. Маски колективу» 

Педагоги 

закладу 

Ігрова 

кімната 

Педагог-

організатор, 

заступник 

директора з 

ВР 

13 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 

14 Травень Урок-ренінг «Протидія булінгу в 

дитячому середовищі, правила 

безпечної роботи в інтернеті», 

година відвертого спілкування 

«Недопускай проявів булінгу», 

гра-заняття «Уроки гарної 

поведінки» 

6-9 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

15 Вересень Розмова в колі «Що таке булінг? 

Правова відповідальність», 

перегляд і обговорення 

відеоролика «Булінг і діти», 

дружня розмова «Не смійся з 

мене», морально-етична бесіда 

«Що добре, а що погано?» 

1-4 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 



16 Вересень Година спілкування: «Вчимося 

жити в мирі і злагоді», відео-урок 

«Асертивна поведінка», дружні 

поради «Знущання в школі, як 

навчитися йому протистояти», 

заняття з елементами тренінгу 

«Профілактика булінгу в 

дитячому колективі», круглий 

стіл «Поговоримо про булінг та 

кібербулінг», колаж «Добрі 

справи творять дива» 

5-10 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

18 Вересень Тиждень протидії булінгу  1-10 класи  Класні, ігрові 

кімнати 

актова зала  

Класні 

керівники, 

вихователі, 

педагог-

організатор 

19 Вересень Тематична фотозона до тижня 

протидії булінгу на тему: «Життя 

без насильства», створення 

колажу «Обирай життя без 

булінгу» 

1-10 класи Вестибюль  педагог-

організатор 

20 Жовтень  Відео лекторій «Навчальний 

анімаційний фільм 

«Конфлікт+Медіатор= 

Порозуміння» 

7-10 класи Актова зала Педагог-

організатор 

21 Жовтень  Колаж «Добрі справи творять 

дива», виховна година «Я проти 

булінгу», корисні правила поради 

для подолання булінгу, бесіда 

«Стоп насильству» 

1-4 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

 Жовтень Розповідь «Булінг в дитячому 

середовищі», година відкритих 

думок «Моя історія про булінг і 

кібербулінг», поради «Як 

допомогти дітям упоратись з 

булінгом», бесіда «Стосунки у 

класі: лідери і тишки» 

5-10класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

22 Листопад Тренінг для педагогів: 

«Відновлювальна комунікація» 

Педагоги 

закладу 

Ігрова 

кімната 

Педагог-

організатор, 

заступник 

директора з 

ВР 

23 Листопад Випуск стінівки «Скажи разом із 

нами «Ні булінгу!», відеолекорій 

«Я проти булінгу», семінар з 

елементами тренінгу «Як 

захиститись від насильства», 

круглий стіл «Зупинимо булінг 

разом», відео урок «Що таке 

булінг? Правова 

відповідальність», бесіда-гра 

«Наш дружній клас» 

5-10 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

24 Листопад Зустріч з працівниками 

Богодухівського міського центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

6-10 класи Актова зала Галицька 

Н.В. 



25 Листопад Перегляд відио на тему: 

«Зупинимо булінг разом», урок-

гра «Дружній клас без образ»,  

хвилинка порад «Як допомогти 

дітям упоратись з булінгом?», 

розмова на тему «Булінг у школі. 

Зупинимо це!», виготовлення 

пам’яток «Як протидіяти 

булінгу» 

1-4 клас Класна 

кімната 

Класний 

керівник 

27 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 

28 Грудень Круглий стіл до Міжнародного 

дня людей з інвалідністю  

7-10 класи  Актова зала, 

ігрові  

Педагог-

організатор 

29 Грудень Поради «Як лікувати булінг», 

розповідь «Булінг та протидія», 

година відвертих думок 

«Безконфліктність у групі. Моя 

позиція», корисні поради 

«Спілкування без насильства», 

виховна година «Скажи ні 

булінгу» 

5-10 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

30 Грудень Бесіда-гра «Наш дружній клас», 

розповідь «Блінгу -НІ!», виставка 

малюнків «СТОП булінг» 

1-4 класи Кімната 

відпочинку 

Вихователі 

31 Грудень Анкетування на виявлення 

схильності до проявів агресії, 

розвивальне заняття «Як 

приборкати «власних драконів» 

5-10 класи Кабінет 

соціального 

педагог, 

актова зала 

Соціальний 

педагог 

 

Назаренко С.М 

 


