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Директор   

ДНЗ «ЦПО ІТПД»  

Алла ГОНЧАРЕНКО    

___________________ 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у 

Державному навчальному закладі «Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва»  

у 2022-2023н.р. 

№ 

з\п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний, 

виконавець 

Примітка 

1. Анкетування «Що ти знаєш 

про булінг» для учнів Ікурсу 

вересень Олександра 

САЗОНОВА 

 

2. Виступ на загально 

училищних батьківських 

зборах «Все, що треба знати 

батькам про булінг» 

вересень Олександра 

САЗОНОВА 

 

3. До Всеукраїнського тижня з 

булінгу тренінг  «FRIEND-уй, а 

не БУЛІНГУЙ 

вересень Олександра 

САЗОНОВА 

 

4. Провести організаційні 

заходи та видати наказ «Про 

проведення просвітницьких 

профілактичних заходів з 

формування безпечного 

освітнього середовища та 

запобігання булінгу, 

мобінгу» 

вересень Алла 

ГОНЧАРЕНКО 

Тетяна ГУРІН 

Софія 

БЕЗНОСЬКО 

 

5. Провести адміністративну 

та інструктивно-методичну 

нараду з ознайомлення з нпа 

запобігання булінгу. 

жовтень Алла 

ГОНЧАРЕНКО 

Тетяна ГУРІН 

Софія 

БЕЗНОСЬКО 

 

6. Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в 

освітньому середовищі» 

листопад 

 

Олександра 

САЗОНОВА 

 

7. Година спілкування: «Булінг 

та насильство. Правова 

відповідальність» 

жовтень Класні керівники  

8. Індивідуальні бесіди постійно Олександра  



«Запобігання булінгу в 

освітньому середовищі» за 

запитом. 

САЗОНОВА 

9. 

 

 

Години спілкування в 

групах «Кібербулінг». 

Поради і профілактика 

грудень Тетяна ГУРІН 

Класні керівники 

 

10. Інформаційний куточок 

«СТОП, булінг» 

грудень Антоніна 

КОРЕЦЬКА 

Наталія 

СТЕПАНЕНКО 

 

11. Перегляд відеоматеріалів та 

роликів. «Булінг у закладі 

освіти» 

січень Тетяна ГУРІН 

Олександра 

САЗОНОВА 

 

12. Круглий стіл для батьків 

«Дитяча агресія: що робити 

і як зупинити» 

січень Олександра 

САЗОНОВА 

класні керівники 

 

13. Міні – тренінг «Як навчити 

учнів безпечної поведінки в 

Інтернеті 

лютий Тетяна ГУРІН 

Олександра 

САЗОНОВА 

Класні керівники 

 

14. Консультації «Скринька 

довіри» 

постійно Олександра 

САЗОНОВА 

 

15. Залучення учнів, що 

опинилися у складних 

життєвих ситуаціях, до 

участі у позаурочній та 

гуртковій роботі  

постійно Тетяна ГУРІН 

Юлія 

КОВАЛЬЧУК 

Жанна 

СЕМЕРЕНКО  

педпрацівники 

 

16. Бесіда на тему: «Стоп 

булінг» та ознайомлення з 

законодавчими актами для 

учнів «групи ризику». 

березень Тетяна ГУРІН 

Олександра 

САЗОНОВА 

 

17. Тренінг «Стоп, булінг»  березень Олександра 

САЗОНОВА 

 

18. Розмова у дружньому колі « 

Булінг у освітньому 

середовищі: причини, 

наслідки, та шляхи його 

подолання» 

 

квітень Класні керівники, 

майстри в/н 

 

19. Відеофільм «Як відомі люди 

пережили булінг у 

дитинстві» 

квітень Тетяна ГУРІН 

Олександра 

САЗОНОВА 

Класні керівники, 

 



майстри в/н 

20. Круглий стіл «Зупинимо 

булінг всі разом» 

травень Тетяна ГУРІН 

Олександра 

САЗОНОВА 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

21. Бесіда з залученням ГО 

«Волонтер» - Скажи ні, 

булінгу 

Протягом 

року 

Тетяна ГУРІН 

Олександра 

САЗОНОВА 

Ольга МАЛКОВА 

 

 

 

Заступник директора  

з навчально – виховної роботи                         Тетяна ГУРІН 


