
План заходів щодо запобігання і протидії різного роду насильства та булінгу в 

учнівському середовищі Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради у 2018/2019 навчальному році  

№  Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі».  

5-12 кл.  Вересень-

Жовтень  

Практичний 

психолог 

2.  Поради «Як допомогти 

дітям упоратися з 

булінгом».  

1-12кл.  Протягом року  Класні керівники, 

класоводи, 

вихователі 

3.  Години спілкування на 

тему: «Кібербулінг».  

   

7-12 кл.  Протягом року  Класні керівники, 

класоводи, 

вихователі 

4.  Корисні правила-поради 

для  профілактики і 

подолання кібер-булінгу.  

7-12 кл.  Протягом року   Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

практичний 

психолог, за 

участю 

представників 

кіберполіції 

5.  Перегляд відеопрезентацій 

«Булінг в школі. Як його 

розпізнати», «Кібербулінг 

або агресія в інтернеті: 

Способи розпізнання і 

захист дитини».  

   

5-12 кл.  Листопад-

Грудень  

Педагог-

організатор, 

класні керівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог 



6.  Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг та 

кібербулінг».  

   

Батьки  Протягом року   Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

практичний 

психолог, класні 

керівники, 

класоводи, 

вихователі 

7.  Поради батькам щодо 

зниження ризику булінгу та  

кібербулінгу для своєї 

дитини.  

Батьки  Грудень  

Квітень  

Практичний 

психолог. Класні 

керівники і 

вихователі 

8.  Міні-тренінг "Як навчити 

дітей безпечної поведінки в 

Інтернеті".  

2-4 кл.  Протягом року   Вихователі, 

класні керівники 

9.  Круглий стіл для 

педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски 

булінгу».  

Педагогічний 

колектив  

Березень  Практичний 

психолог 

10.  Перегляд відеороликів «Нік 

Вуйчич про булінг у школ», 

«Булінг у школі та як з ним 

боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента 

України..», «Зупиніться!!! 

МОЯ Історія про Булінг і 

Кібербулінг».  

1-12 кл.  Протягом року  Практичний 

психолог, 

вихователі, 

педагог-

організатор. 

11.  Бесіда –тренінг 

«Віртуальний терор: тролінг 

і кібербулінг».  

6-12 кл.  Квітень  Практичний 

психолог, 

вихователі 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


12.  Консультативний пункт .  

«Скринька довіри».  

   Постійно  Практичний 

психолог 

13. Використання 

інформаційних стендів з 

питань правового виховання   

1-12 кл. Постійно Практичний 

психолог 

14. Спільні заходи з 

представниками 

Національної поліції, 

кіберполіції, служб у 

справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги, громадських  та 

молодіжних організацій 

1-12 кл. Протягом року 

 (за спільними 

планами) 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

практичний 

психолог 

 

 


