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Заходи  по запобіганню правопорушень та злочинності, 

профілактики булінгу протягом 2022/2023 навчального року 

№ 

з/п 

Заходи Термін проведення Відповідальний 

за проведення 

                                             Нормативно-правове забезпечення 

1 Створення нормативно-

правової бази щодо 

забезпечення запобігання 

та протидії булінгу 

Протягом року Керівник 

2 Оновлення інформації на 

веб-сайті закладу з 

проблеми запобігання та 

протидію булінгу, 

просвітницька діяльність серед 

батьків та педагогів щодо наслідків 

та профілактики булінгу 

Протягом року Вихователь – 

методист 

3 Проведення моніторингу 

учнів, батьків, педагогів 

щодо вивчення причин та 

умов виникнення 

ймовірних ризиків прояву 

протиправної поведінки 

учасників освітнього 

процесу. 

Вересень, жовтень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

                                                     Робота з педагогами 

4 Організація тематичних тижнів 

толерантності та правових знань 

Жовтень 

- 

листопад 

Вихователь – 

методист 

5 Групова консультація « Виявлення Грудень Соціальний 



жертв булінгу, допомога та 

підтримка» 

педагог 

6 Проведення круглого столу 

«Профілактика жорстокого 

поводження з дітьми» 

Січень Практичний 

психолог 

7 Тренінгове заняття «Булінг: 

проблема сучасності» 

Січень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

8 Інформаційно-просвітницькі 

заходи з учасниками освітнього 

процесу з питань запобігання і 

протидії булінгу 

Лютий Соціальний 

педагог 

9 Індивідуальні консультації 

«Допомога дітям, що опинилися у 

складних життєвих ситуаціях» 

Протягом року Практичний 

психолог 

10 Психологічні та соціально-

психологічні 

дослідження за запитами 

адміністрації, педагогів, 

працівників 

За запитом Практичний 

психолог 

11 Проведення квесту «Стежками 

дружби» 

Травень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Робота з дітьми 

12 Вивчення психологічного 

мікроклімату груп, класів 

Жовтень 

- 

листопад 

Практичний 

психолог 

13 Проведення ранкових зустрічей з 

метою формування навичок 

дружніх стосунків. 

Протягом року Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

14 Тематичні заняття «У світі моїх 

прав» 

Листопад Соціальний 

педагог, 

педагоги 

15 Проведення бесід, круглих 

столів, тематичних занять щодо 

формування толерантності, 

справедливості, дружелюбності. 

Грудень Соціальний 

педагог, 

педагоги 

16  Розвивальні заняття з Січень Соціальний 



дітьми «Я- толерантна 

людина» 

педагог 

17 Конкурс стіннівок «Я, мої друзі та 

наші права» 

Березень Педагоги 

18 Перегляд мультфільмів «Жив собі 

чорний кіт», «Курочка, яка несе 

всяку всячину»  

Квітень Практичний 

психолог, 

педагоги  

Робота з батьками 

19 Проводити просвітницьку роботу 

щодо запобігання  булінгу 

Протягом року Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

20 Групові та індивідуальні 

консультації щодо прав дітей та 

Їх реалізації 

Жовтень- 

листопад 

Практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

21 Активізація роботи «Академії 

відповідального батьківства» по 

профілактиці жорстокого 
поводження з дітьми 

Грудень Практичний 

психолог, 

вихователь – 

методист, 

соціальний 

педагог 

22 Розробка інформаційних буклетів 

«Булінгу НІ!» 

Листопад Практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

23 Проведення інтерактивного 

заняття «Добро починається з 

родини» 

Січень Практичний 

психолог 

24 Проведення засідання круглого 

столу «Безпечна школа, якою ми її 

бачимо» 

Жовтень Практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

 

 

   В. о. директора                                                                   Ірина КУРИЛЕНКО  

 


