
 
План заходів спрямованих на запобігання та протидію 

домашньому насильству та булінгу (цькуванню) 
в НВК «Домінанта» 

на 2022/2023 навчальний рік 
 
 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження  

насильства та булінгу 

1. Підготовка наказу «Про 

запобігання булінгу (цькування) у 

закладі освіти» 

Останній 

тиждень 

серпня, 

2022 

Директор закладу 

освіти  

 

2. Наради з педагогічним колективом 

з питань профілактики булінгу 

(цькування) 

«Що потрібно знати про булінг» 

05.09.-

09.09.2022 

Заступники 

директора з НВР 

Балджи О.О., 

Коваленко Н.І., 

практичний 

психолог 

Перекресова О.А., 

соціальний 

педагог Кирпушко 

І.В. 

Виступ –

презентація, 

тренінгові 

завдання, 

психологічні ігри 

3. Організація механізмів звернення 

та встановлення інформаційної 

скриньки  довіри із запобігання та 

протидії насильству, спрямованих 

на створення в закладі  безпечного 

освітнього середовища 

Вересень, 

2022 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, класні 

керівники 1-11 

класі, вихователі 

ГПД 

Консультації 

практичного 

психолога та 

соціального 

педагога 

4. Оновлення розділу про 

профілактику булінгу (цькування) 

і розміщення нормативних 

документів на сайті закладу освіти 

Вересень, 

2022 

Відповідальний за 

роботу сайту 

школи  

Папка нормативних 

документів 

5. Підготовка пам`яток для 

здобувачів освіти «Як протидіяти 

булінгу»  профілактика булінгу 

(цькування) в освітньому 

середовищі для педагогів 

Жовтень,  

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Правоосвітницький 

проєкт «Я маю 

право!», «Права 

дитини», «Як 

протидіяти 



домашньому 

насильству?» 

6. Засідання методичного об`єднання 

класних керівників «Профілактика 

булінгу як соціального явища в 

шкільному середовищі» 

03.10.-

07.10.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Тренінгові 

завдання, дискусія, 

розмова по колу, 

ситуативно-рольові 

ігри. 

7. Зустріч з інспектором відділу 

зв`язків з громадськістю 

Управління патрульної поліції в 

 м. Києві, капітаном поліції Занюк 

Л.Б.  

Протягом 

2022-

2023н.р. 

Заступник 

директора з НВР, 

шкільний офіцер 

поліції Занюк Л.Б. 

Профілактичні 

бесіди. 

 

8. Інформаційна акція для 

старшокласників 

Грудень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Тематичні квести, 

дискусії, розмова 

по колу, 

ситуативно-рольові 

ігри. 

Робота з педагогічним колективом закладу освіти 

9. Проведення навчальних семінарів 

для вчителів щодо запобігання 

булінгу (цькування) та заходи 

реагування 

Жовтень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Виступ –

презентація, 

тренінгові 

завдання, 

психологічні 

вправи. 

10. Психологічна вітальня «Майстерня 

успіху» 

Листопад, 

2022 

Практичний 

психолог 

Поради психолога, 

підтримка, 

взаєморозуміння, 

взаємозбагачення 

знаннями і 

досвідом. 

11. Тренінг для вчителів щодо 

запобігання булінгу (цькування) в 

закладі освіти 

10.01.2023 Практичний 

психолог., 

соціальний 

педагог., залучені 

фахівці 

Тренінгові заняття 

12. Онлайн конференція . Тренінг для 

вчителів «Що таке булінг? 

Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

23.03.2023 Заступник 

директора з НВР 

Творчі завдання 

для педагогів  



13. Консультування класних 

керівників психологом, 

соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій 

Протягом 

навчально

го року 

Заступник 

директора з НВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Підтримка 

психолога, 

взаєморозуміння, 

взаємозбагачення 

знаннями і 

досвідом. 

14. Інформаційно-психологічний 

вісник НВК «Домінанта» 

Протягом 

навчально

го року 

Практичний 

психолог 

Перекрестова 

О.А.,  

Психологічний 

Арт-майданчик 

(Поради психолога) 

Робота з учнями закладу освіти 

15. Проведення тренінгів для 

старшокласників з розвитку 

навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Протягом 

навчально

го року 

Практичний 

психолог 

Тренінгові заняття, 

поради «Як 

протистояти та 

відстоювати власну 

позицію» 

16. Зустріч з інспектором відділу 

зв`язків з громадськістю 

Управління патрульної поліції в 

 м. Києві, капітаном поліції      

Занюк Л.Б. 

Протягом 

навчально

го року 

Заступник 

директора з НВР, 

шкільний офіцер 

поліції Занюк Л.Б. 

Навчально-виховні 

бесіди: 

-протидія булінгу в 

учнівському 

середовищі, 

-безпечний 

інтернет  для 

користувачів 

підліткового віку, 

-виявлення фактів 

домашнього 

насильства та 

своєчасне 

реагування на них. 

17. Імітаційна гра для молодших 

школярів (1-4 класи)  

Жовтень, 

2022 

Класні керівники 

1-4 класів, 

вихователі ГПД 

 Психологічна гра 

«Якщо тебе 

ображають» 

18. Тиждень толерантності 

 «Твори добро», виставка дитячих 

малюнків «Толерантність врятує 

світ» 

14.11.-

18.11.2022 

Рада 

старшокласників, 

класні керівники 

1-11 класів, 

вихователі ГПД 

Проведення 

анкетування, класні 

години та  бесіди 

на тему 

толерантності. 

Відеоролики про 

доброту, терпіння, 

порозуміння в світі.  



19. «День дорослої дитини» - день 

учнівського самоврядування 

Проект «Зупинимо насилля»  

06.12.2022 Представники 

шкільного 

самоврядування, 

Голова ради 

учнівського 

самоврядування, 

Крисан 

Мирослава 

В рамках заходів, 

присвячених акції 

«16 днів без 

насилля» 

25.11.-10.12.2021 

20. Години спілкуання психолога з 

учнями початкової школи на тему: 

«Великі права маленької дитини»  

08.12.2022 Практичний 

психолог 

До 10 грудня  

«Міжнародного  

Дня прав людини» 

(Правові ситуаціїта 

шляхи їх 

розв`язання) 

21. Тематичні зустрічі з психологом 6-

9-х класів, присвячені екології та 

культурі стосунків 

«Внутрішній світ людини, людська 

душа 

 

Грудень, 

2022 

Практичний 

психолог  

Проектні малюнки, 

тренінгові вправи, 

психологічні ігри 

22. Анкетування учнів 2-11 класів 

«Насильство в родині» 

Січень-

лютий, 

2023 

Практичний 

психолог 

Проведення 

анкетування. 

23.  Поговоримо про кібербулінг у 

День безпеки в інтернеті 

10.02 2023 Класні керівники, 

вихователі ГПД 

Виховні години. 

Презентація, 

тренінги  

«Безпечний 

інтернет. 

Кібербулінг» 

Робота з батьками 

24. Тематичні батьківські зустрічі Жовтень, 

2022 

Класні керівники Онлайн зустрічі 

«Запобігання та 

протидія булінгу в 

учнівському 

середовищі» 

25. Підготовка пам'ятки для батьків 

про порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи 

Жовтень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР, 

шкільний офіцер 

поліції Занюк Л.Б. 

Онлайн зустріч зі 

старшим 

інспектором 

відділу зв`язків  з 

громадськістю 



захисту та надання допомоги 

дітям.  

патрульної поліції 

м. Києва, капітаном 

патрульної поліції- 

Лідією Борисівною 

Занюк 

26. Тематичні батьківські онлайн 

конференції 

Грудень, 

2022 

Класні керівники 

1-11 класів 

 

27. Проведення консультацій 

психолога з питань взаємин 

батьків з дітьми 

Протягом 

навчально

го року 

Практичний 

психолог,  класні 

керівники 1-11-х 

класів 

Консультації 

практичного 

психолога 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти  

28. Самооцінка закладу освіти за 

показниками безпеки, 

комфортності, інклюзивності 

2 рази на 

рік 

Адміністрація 

закладу, колектив 

закладу 

 

29. Анонімне анкетування учнів 5-11-

го класів про випадки булінгу 

(цькування) у школі 

Грудень,  

2022 

Практичний 

психолог 

 

30. Діагностика стосунків у закладі 

освіти. Анкетування учнів та 

вчителів 

Лютий, 

2023 

Практичний 

психолог  

 

31. Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти 

За 

потреби 

Заступник 

директора з НВР 

 

32. Підготовка звіту про виконання 

заходів спрямованих на 

запобігання та протидію 

домашньому насильству та булінгу 

(цькуванню) в НВК «Домінанта» 

Травень- 

червень 

2023 

Заступники 

директора з НВР 

Балджи О.О., 

Коваленко Н.І., 

практичний 

психолог 

Перекресова О.А., 

соціальний 

педагог Кирпушко 

І.В. 

 

 

 

 


