
ЗАТВЕРДЖЕНО 
ДИРЕКТОР ШКОЛИ №57 

___________В.ДЕНИСЕНКО 
30.08.2019р. 

ЗАХОДИ 
по школі №57 з профілактики булінгу в навчально-виховному процесі 

На 2019-2020 навчальний рік

N 
з/п Назва заходу

Термін 
проведенн

я
клас відповідальни

й

1 Тиждень протидії поширення булінгу  

16.09.- 20.09.2019р. 
Відкриття тижня. 

      Перегляд відео-презентацій 
«Булінг в школі. Як його 

розпізнати?»

16.09. 
Понеділок

1-11 
кл. Соц.пед.

Урок відвертого спілкування 
- «Буду гідним скрізь і всюди, щоб 
нести вам радість, люди!» 

- «Правила, які рятують життя: 
«Вчимося бути добрими 
людьми»» 

- Інформаційна безпека «Будуй 
свою репутацію» 

- «Змінюй в собі негативне 
ставлення до інших». 

- Безпечність життєвого простору 
(профілактика кібербулінгу) 

- Гуманізація стосунків через 
подолання цькування в шкільній 
спільноті 

-  «Допоможи собі рятуючи 
інших» 

-  «Стережись! Бо, що посієш то й 

     17.09. 
Вівторок

1-3 

4-5 

6-ті 

7-мі 

8-мі 

9-ті 

10-ті 

11-ті

Кл.кер. 
Соц.пед  

- Напишемо  есе на тему «Як 
довіряти і бути вдячним іншим» 

- Перегляд відео « Булінг» 
18.09. 
Середа

9-11к
л

Вчителі 
Укр.мови



- Виготовлення листівок на тему « 
Не стань жертвою» 

- Дискусійний  клубу 
старшокласників «Як довіряти й 
бути вдячним» 

-

19.09. 
Четвер

5-8 
Кл.кер. 
Соц.пед. 
Пед.-

організатор

-  Виставка листівок.  
-  Учнівський кінозал. Перегляд    
відеофільму про булінг серед учнів 

Підведення ітогів тижня

20.09 
П’ятниця 

5-6 
7-8 Пед.орг., 

Соц.пед.

2
Розмістити на інформаційному 

стенді номери телефону гарячої лінії 
протидії булінгу   116 000 

Вересень 
2019

Пед.- 
організатор

3

Провести батьківські слухання на 
тему «Шкільний булінг. Якщо ваша 
дитина стала його жертвою».

Вересень 
2019 1-11 Класні 

керівники

 4 Класні години: «Булінг в школі. Як 
його розпізнати?» - перегляд відео-

презентацій
Жовтень 

2019 5-7 Класні 
керівники

 5
написання есе на тему «Як довіряти 

і бути вдячним іншим».
Листопад 

2019 5-7 Соц..пед

6 «Змінюй в собі негативне ставлення 
до інших».

Листопад 
2019 1-4 Соц..пед.

7
Проведення уроків відвертого 

спілкування
Листопад 

2019
1-11 Соц..пед.

 8 «Допоможи собі рятуючи інших» Грудень 
2019 8-11 Класні 

керівники
9

Години спілкування «Кібербулінг. 
Тролінг. Секстінг.»

Грудень  
2019 5-11 Представники 

кібер-поліції



Виконавець: 
ЗДВР Антонюк Г.Е.  
(044) 278-26-66

10 Проведення засідання методичного 
об’єднання  класних керівників 

1-11  класів на тему 
«Організація та проведення 
профілактичної роботи щодо 
попередження випадків булінгу 
серед учасників освітнього 

процесу»

Січень 
2020 1-11 ЗДВР

11
Круглий стіл «Не допускай насилля 

над ближнім»
Січень  
2020 8-11

Рада 
старшокласникі
в Соц.пед.  
пед. – 

рганізатор12
Конкурс-виставка плакатів на тему 
«Шкільному булінгу скажемо - НІ!

Березень 
2020 5-11 Антонюк Г.Е.

13 Години відвертого спілкування за 
участю представників шкільної 
поліції «Не допускай проявів 
булінгу над собою. Допоможи 

другу».

Травень 
2020 1-11

Грицюк Р.М. – 
шкільний 
офіцер поліції

14 Відвідання інтерактивного заняття 
в клініці дружньої до молоді на 

тему «Булінг».

Квітень  
2020 8-11

Класні 
керівники 8-11 

кл.
15 Складання та расповсюдження 

листівок на тему: «Не стань 
жертвою булінгу»

Протягом 
року 1-11

Рада 
старшокласникі

в

16

Тренінгові заняття «Профілактика 
булінгу в учнівському середовищі»

Протягом 
року 1-11

Запрошені 
спеціалісти, 
соціальні 

служби району, 
шкільний 

офіцер поліції


