
План заходів Маріупольської ЗСШІ І-ІІ ст. №11 Донецької  облради, 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

в освітньому просторі школи-інтернату 2019/2020 навчальний рік. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін Цільова 
аудиторія 

Відповідальний 

1.  Організаційно-методичний напрям 
1.1. Засідання методичного 

об’єднання вихователів  на 
тему «Протидія булінгу в 
освітньому просторі школи-
інтернату» 

Серпень Педагогічні 
працівники 

Заступник 
директора з НМР                                             

1.2. Вивчення законодавчих 
нормативних документів, щодо 
протидії булінгу (цькуванню).  

Протягом 
навчальног
о року 

Педагогічні 
працівники 

Заступник 
директора з НМР                                             
 

1.3. Інформування батьків про 
булінг та його види. Виступ-
презентація  на 
загальношкільних  батьківських 
зборах 

Серпень Батьки 
здобувачів 
освіти 

Практичний 
психолог  

1.4. Створення безпечного 
освітнього простору, 
формування позитивного 
мікроклімату та толерантної 
міжособистісної взаємодії 
здобувачів освіти 

Протягом 
навчальног
о року 

Всі учасники 
освітнього 
простору 

Педагогічні 
працівники  

1.5. Вивчення складу сімей та дітей 
зарахованих до школи на 2019-
2020 н.р. 

Вересень Здобувачі 
освіти  
 

Соціальний 
педагог,  
практичний 
психолог,  
вихователі 

1.6. Соціально-психологічний 
супровід здобувачів освіти в 
період адаптації до нових умов 
навчання та проживання, 
комфортного спілкування у 
шкільному колективі однолітків 

Протягом І 
семестру 

Здобувачі 
освіти   
 

Практичний 
психолог,  
соціальний 
педагог  

1.7. Проведення Всеукраїнського 
тижня з протидії булінгу в 
рамках правопросвітницького 
проекту 
«Я маю право». 

16.09.–
20.09. 
2019 р. 

Всі учасники 
освітнього 
простору 

Педагог-
організатор, 
соціальний 
педагог,   
практичний 
психолог, 
вчитель 



правознавства, 
вихователі  

2. Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування 
2.1. Налагодження зв’язків з 

організаціями міста 
(Кримінальна поліція,  філія 
державної пробації «Центр 
пробації в Д/о», Об’єднаний 
центр цівільно - військового 
співробітництва Збройних сил 
України, Департамент охорони 
здоров’я, Служба у справах 
дітей Центрального/ 
Приморського району, 
ЦСССДМ, Міський центр 
зайнятості,  Донецький  
юридичний інститут) та 
планування спільної 
діяльності (лекції, бесіди, 
інформування). 

Протягом 
навчальног
о року 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

Заступник 
директора з НМР                                             
 

2.2. Співпрацю  з громадськими 
організаціями: “Ла Страда-
Україна”, Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ. Впровадження 
відновних практик, медіації в 
освітнє середовище. 
 

Протягом 
навчальног
о року 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

Практичний 
психолог  

3. Діагностичний етап 
3.1. Дослідження міжособистісних 

стосунків,  внутрішньогрупових 
процесів  і психологічного  
клімату в учнівських  колективах   з 
метою надання рекомендацій  
щодо оптимізації освітнього 
середовища, надання   
психологічної допомоги та  
корекції. 

І семестр  
та 
протягом 
року за 
потребою 

Здобувачі 
освіти   
 

Практичний 
психолог, 
вихователі 

11.  Виявлення порушення 
емоційної сфери, визначення 
характеру психологічного 
комфорту учня у класі, рівня та 
характеру тривожності, 
соціального статусу. 

 Практичний 
психолог  

4.  Консультування 



4.1. «Куди можна звернутися по 
допомогу» 

Вересень Здобувачі 
освіти/ 
педагогічні 
працівники 

Практичний 
психолог,  
соціальний 
педагог  
 

4.2. «Спримай життя позитивно» Жовтень 
4.3. «Емоції. Як подолати агресію» Січень 
4.5. «Цінності життя» Квітень 
4.6. Консультації учнів, що 

потребують особливої 
психолого – педагогічної уваги 

Протягом 
навчального 
року 

4.7. Консультування з метою 
пошуку позитивного подолання 
життєвих труднощів та 
особистих проблем 

4.8. Консультування з метою 
вироблення стратегії 
індивідуального підходу у 
процесі навчання та виховання 

4.9. Консультування з питань 
розвитку, психологічної 
підтримки дітей 

Батьки 
/опікуни 
здобувачів 
освіти 4.10. «Емоції. Як подолати агресію» Листопад 

 «Слова, які заподіюють біль» Січень 
 «Ми відповідальні за власні 

вчинки перед дітьми» 
Березень 

5.  Просвітницько - профілактична робота 
5.1. Інформаційний  стенд  «Булінг 

– гостра проблема сучасного 
освітнього середовища» 

І семестр 
навчального 
року                                                                                                                         

Всі учасники 
освітнього 
простору 
 

Практичний 
психолог, 
педагог -
організатор 

5.2. Загальношкільний 
інформаційний захід 
«Національна дитяча «гаряча 
лінія – для дітей та про дітей». 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 

5.3. Презентація ШСП  (шкільної 
служби порозуміння) «ШСП – 
шлях до миру». 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 

5.4. Інформаційний захід «Булінг, 
ти хто?»  
 

Соціальний 
педагог,   
практичний 
психолог 

5.5. Загальношкільна акція 
«Колекція теплих слів» 
 

Соціальний 
педагог,  
вихователі 
 

5.6. Загальношкільна акція  Практичний 



«Веселка настрою нашого 
класу»   

психолог, 
вихователі 

5.7.  «Маркери булінгу» пам’ятка Соціальний 
педагог,  педагог 
-організатор 

 
5.8. «Як навчити дитину протидіяти 

булінгу» поради батькам 
Батьки 
/опікуни 
здобувачів 
освіти 

Практичний 
психолог 

5.9. Конкурс листівок  «Я+ТИ+МИ» Здобувачі 
освіти 
1-х - 2-х 
класів 

Вихователі 

5.10. Арт-терапевтичний тренінг 
 «Міцна дружба» 

Здобувачі 
освіти 
1-х – 2-х 
класів 

Практичний 
психолог 

5.11. Тематичне Коло «Дружба та 
культура спілкування» 

Здобувачі 
освіти 
3-х – 4-х 
класів 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 

5.12. «Клас без насильства» 
інтерактивна  бесіда  з 
обговоренням практичних 
кейсів. 

Здобувачі 
освіти 
5-х–6-х класів 

Практичний 
психолог 

5.13. Тематичне коло «Чи живе в 
нашому класі толерантність?». 

Здобувачі 
освіти  
7-х  класів. 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 

 

5.14. «Булінг та особистість» 
практичне заняття  з 
елементами СПТ. 

Здобувачі 
освіти 
8-х–9-х класів 

Практичний 
психолог 
 

5.15. Круглий стіл «Крок уперед: 
протидія булінгу в освітньому 
середовищі». 

Здобувачі 
освіти 
7-х–9-х класів, 
педагогічні 
працівники 

Педагог –
організатор, 
соціальний 
педагог,  
практичний 
психолог 
 

5.16. «Крокуємо  до розбудови 
миру» Тематичне Коло 

Педагогічні 
працівники 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 

5.17. «Стоп! Булінг» виховна година.  
 

Здобувачі 
освіти 

Вихователі 



3-х–6-х  класів 
5.18. «Способи  протидії булінгу» 

виховна година.  
 

Здобувачі 
освіти 
7-х–9-х класів 

Вихователі 

5.19. Інтерактивна бесіда «Айсберги 
конфліктів в океані дружби». 

ІІ семестр  
навчального 
року                                                                                                                         

Здобувачі 
освіти  
3-х – 4-х  
класів 

Практичний 
психолог 

5.20. Інтерактивна бесіда «На шляху 
до вчинку». 

Здобувачі 
освіти  
5-х – 6-х  
класів 

Соціальний 
педагог 

5.21. «Як відстояти своє власне 
рішення та зберегти свою 
самоцінність» практичне 
заняття  з елементами СПТ. 

Здобувачі 
освіти  
7-х -8-х  
класів 

Практичний 
психолог 

5.22. Тематичне Коло   «Культура 
спілкування – основа життя в 
колективі і суспільстві». 

Здобувачі 
освіти  
5-х – 7-класів 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 

5.23. «Булінг у школі. Як його 
розпізнати» Практикум. 

Педагогічні 
працівники 

Практичний 
психолог  

5.24. Тематичне Коло «Взаємодія і 
співпраця в інтересах дітей». 

5.35. «Способи протидії булінгу» 
скарбничка батьківської 
мудрості. 
 

Батьки 
/опікуни 
здобувачів 
освіти 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 
 

5.26. Тематичне Коло «Соціум та 
спілкування наших дітей» 

5.27. Тематичне Коло «Сім’я: 
толерантність відносин. 
Мистецтво виховання».  

5.28.  Батьківський лекторій 
«Відповідальність батьків за 
виховання дітей». 

6. Навчальна діяльність 
6.1. «Будуємо майбутнє разом»: 

Програма профілактики 
конфліктів та правопорушень 
серед учнівської молоді. 

Впродовж 
навчального 
року 

Здобувачі 
освіти  
6-х  класів 

Практичний 
психолог/ 
Медіатор НММ 
 

6.2. «Вирішую конфлікти та будую 
мир навколо себе» 
факультативний курс. 
 

Впродовж І / 
ІІ семестру 

Здобувачі 
освіти  
5-х  – 6-х  
класів/ 8-А 



клас 
6.3. «Вирішення конфліктів мирним 

шляхом. Базові навички 
медіації» програма гуртка. 

Впродовж 
навчального 
року 

Здобувачі 
освіти  
7-х класів 

7.  Корекційно-розвивальна робота  
7.1. Експрес – техніки  з  дихальної 

гімнастики та тілесної терапії. 
Протягом 
навчального 
року за 
потребою 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

Практичний 
психолог 

7.2. Проведення Арт-терапії, 
сеансів психогимнастики,  
релаксації та музикотерапії з 
метою зняття емоційного 
напруження. 

7.3. Пісочна терапія в роботі з 
емоційними переживаннями, 
травматичним досвідом дитини 

Здобувачі 
освіти   

 


