
 

 

 
 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Івано – Франківської селищної ради 

Івано – Франківський заклад загальної середньої освіти 

 І - ІІІ ступенів імені Івана Франка 

Івано – Франківської селищної ради 

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, cмт Івано – Франкове, Яворівський район,  

Львівська область тел. (0259)3 - 35 – 72, e-mail:shkolayaniv@ukr.net   

 
 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання  

та протидію булінгу (цькуванню)  

 у 2021-22н.р. 

  
 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів 

освіти 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протягом року Практичний психолог 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

2. Заняття з елементами 

тренінгу « Види булінгу. 

Як розпізнати булінг та 

профілактика булінгу в 

учнівському середовищі.» 

5 – 11 класи Вересень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

3. Опитування (анкетування) 

учасників освітнього 

процесу щодо виявлення 

жорстокого поводження 

учнів 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протягом року Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

4. Анкетування щодо питань 

пов'язаних із проблемами 

розповсюдження 

насильства та булінгу. 

«Булінг та його прояви в 

підлітковому віці». 

5 – 9 класи Жовтень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

5. Акція «16 днів проти 

насильства». 

1-11 класи Листопад Практичний психолог 

Соціальний педагог 

6. Оформлення 

інформаційного куточка з 

протидії булінгу. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Грудень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

7. Перегляд та обговорення 

документальних фільмів 

5 – 9 класи Лютий Практичний психолог 

Соціальний педагог 
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“Булер”, “Джованні та 

балет на воді” 

8. Заняття психолого-

педагогічного семінару . 

Міні- тренінг 

«Профілактика булінгу та 

аутсайдерства девіантної 

поведінки та 

правопорушень серед 

учнівської молоді». 

Педпрацівники 

 

І семестр Практичний психолог 

Соціальний педагог 

9. Консультаційні години з 

учасниками освітнього 

процесу 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протягом року Практичний психолог 

Соціальний педагог 

10. Година спілкування 

«Дискримінація-найбільш 

поширена форма 

насильства та порушення 

прав людини » 

7 – 9 класи Березень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

11. Заняття :«Віртуальний 

терор: тролінг і 

кібербулінг» 

9 -11 класи Квітень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

12. Перегляд мультфільмів про 

булінг. 

1- 5 класи Травень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

 

 
Директор ЗЗСО                             М. Ліскевич-Карпа 

 

Заступник директора з НВР         І. Шаблінський 

 

Практичний психолог                   С. Ізб'янська 

 

Соціальний педагог                       О. Якимовська 
 


