
       Додаток №1 
до наказу Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа»  

Харківської обласної ради 

13.01.2020 № 19 

 
План заходів,                                                                                                    

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

Комунальному закладі «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

                   а 2019 рік  на 2020 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 

НВР 

2 Лютий Оформлення тематичної виставки 

в бібліотеці, «Я маю право» 

1-10 класи Бібліотека Бібліотекар 

3 Лютий Квест для учнів «Подолаємо 

конфлікти дружною командою!» 

 

1-3 класи  Ігрова 

кімната 

Вихователі   

4 Лютий Година спілкування на тему: 

«Протидія булінгу в дитячому 

середовищі», бесіда на тему: 

«Булінг, профілактика, допомога» 

5-6 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

5 Лютий Тренінг для педагогів: 

«Миробудування та гендерні 

аспекти безпеки. Роль 

педагогічних працівників» 

Педагоги 

закладу 

Актова зала Соціальний 

педагог,  

заступник 

директора з 

НВР 

6 Березень Перегляд відеороликів «Нік 

Вуйчич про булінг у школі»,  

«Зупиніться!!! МОЯ Історія про 

Булінг і Кібербулінг» 

7-9 класи Ігрові 

кімнати 

Вихователі   

7 Березень Круглий стіл на тему: «Мій світ 

без насильства», бесіда на тему: 

«Що таке булінг», година 

спілкування на тему: «Життя без 

насильства» 

6-10 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

8 Березень Зустріч з працівниками 

Богодухівського міського центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги:  «Стоп, 

булінг!» 

5-10 класи Актова зала Педагог-

організатор 

9 Квітень Обмін думками: «Моя історія про 

булінг і кібербулінг», усний 

журнал на тему: «Скажемо 

булінгу – ні !», практикум 

7-10 класи Побутові 

кімнати 

Вихователі   

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
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«Етикет спілкування між 

однолітками» 

10 Квітень Інформаційна година: «Cкажи 

разом із нами НІ булінгу!», 

година спілкування на тему: 

«»Мій світ без насильства» 

1-3 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

11 Травень Семінар для педагогів: Безпечна 

школа. Маски колективу» 

Педагоги 

закладу 

Ігрова 

кімната 

Педагог-

організатор, 

заступник 

директора з 

НВР 

12 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 

НВР 

13 Травень Бесіда на тему: «Стоп булінг», 

година спілкування на тему: 

«Булінг у школі. Як йому 

протистояти.», виховна година-

тренінг на тему: «STOP, булінг» 

7-10 класи Класна 

кімната 

Класні 

керівники 

14 Вересень Перегляд і обговорення 

відеоролика про булінг. 

1-4 класи Актова зала Класні 

керівники 

15 Вересень Година спілкування: «Вчимося 

жити в мирі і злагоді», 

відеолекторій на тему: «Булінг, 

або цькування, виклики та 

протидія», бесіда на тему: «Стоп 

булінг», відео-урок на тему: «Як 

боротись з булінгом». 

6-9 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

16 Вересень Бесіда-урок гарної поведінки на 

тему: «Дві сторони булінгу – 

жертва і агресор», розв’язання 

ситуаційних завдань на тему: «Як 

не стати жертвою булінгу» 

6-7 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

17 Вересень Тиждень протидії булінгу 

 

1-9 класи  Класні, ігрові 

кімнати 

актова зала  

Класні 

керівники, 

вихователі, 

педагог-

організатор 

18 Вересень Тематична фотозона до тижня 

протидії булінгу на тему: «Життя 

без насильства», створення 

колажу «Обирай життя без 

булінгу» 

1-9 класи Вестибюль  педагог-

організатор 

19 Жовтень  Відео лекторій «Навчальний 

анімаційний фільм 

«Конфлікт+Медіатор= 

Порозуміння» 

7-9 класи Актова зала Педагог-

організатор 

20 Жовтень  Бесіда-гра: «Дружать діти на 

планеті», перегляд та 

обговорення мультфільму 

1-4 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 
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«Бридке каченя», виховна година 

на тему «Зупинимо булінг разом». 

21 Жовтень  Урок гарної поведінки: «Умій 

себе поводити» відео лекторій 

«Булінг. Способи самозахисту», 

«Булінг. Шкільна травля» 

6-7 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

22 Листопад Тренінг для педагогів: 

«Відновлювальна комунікація» 

Педагоги 

закладу 

Ігрова 

кімната 

Педагог-

організатор, 

заступник 

директора з 

НВР 

23 Листопад Випуск стінівки на тему: «Скажи 

разом із нами «Ні булінгу!», 

бесіда на тему: «Я проти 

булінгу», круглий стіл на тему: 

«Розкажи мені про себе» 

7-9 класи Класні 

кімнати 

Класні 

керівники 

24 Листопад Зустріч з працівниками 

Богодухівського міського центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

6-9 класи Актова зала Галицька 

Н.В. 

25 Листопад Перегляд відио на тему: 

«Зупиніться! Моя історія про 

булінг і кібебулінг» 

6 клас Класна 

кімната 

Класний 

керівник 

26 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 

27 Грудень Круглий стіл до Міжнародного 

дня людей з інвалідністю  

6-9 класи  Актова зала, 

ігрові  

Педагог-

організатор 

28 Грудень Імітаційна гра на тему: «Якщо 

тебе ображають», круглий стіл на 

тему: «Маски булінгу» 

1-4 класи Ігрова 

кімната 

Вихователі 

29 Грудень Морально-етична бесіда на тему: 

«Що добре, а що погано» 

1-4 класи Класна 

кімната 

Класний 

керівник 

30 Грудень Анкетування на виявлення 

схильності до проявів агресії, 

розвивальне занятьтя «Як 

приборкати «власних драконів» 

6-9 класи Кабінет 

соціального 

педагог, 

актова зала 

Соціальний 

педагог 

 
Гриненко В.Г.         
 


