
№ Назва заходу Дата 
проведення Відповідальний 

1. 

Забезпечити раннє виявлення 
сімей, в яких може виникнути 

реальна загроза вчинення 
насильства в сім’ї 

Постійно Класні керівники 
1-9-х класів 

2. 

Розробляти та 
розповсюджувати інформаційні 

матеріали з питань рівних 
прав  та можливостей чоловіків 

та жінок, попередження 
насильства в сім’ї та 

запобігання торгівлі людьми 

Постійно 
Класні керівники 

8-9-х класів 
Крохмалюк В.Ю. 

3. 

Популяризувати заходи з 
питань  сім’ї, родинного 

виховання на сайті закладу. 
Використовувати інформацію 
про булінг, його наслідки та 

можливі дії для подолання цієї 
проблеми  на веб-сайті

www.stopbullying.com.ua 

Постійно Сніцар Б.М. 
Кріпак Д.С. 

4. 

Проводити бесіди з учасниками 
освітнього процесу «Що 

робити, коли тебе ображають?», 
« Насильство в сім’ї та як його 

уникнути?» 

Протягом 2022-
2023 

навчального 
року 

Класні керівники 
1-9-х класів 

5. 

Проводити співбесіди з 
класними керівниками 1-9- х 

класів за результатами 
діагностики класного 

колективу та консультації з 
питань профілактики булінгу. 

Протягом 2022-
2023 

навчального 
року 

Сніцар Б.М. 
Крохмалюк  В.Ю. 
Трохименко І.М. 

6. 
Надавати методичні 

рекомендації класним 
керівникам з питань вивчення 

Протягом 2022-
2023 

Сніцар Б.М. 
Крохмалюк  В.Ю. 
Трохименко І.М.. 

http://www.stopbullying.com.ua/


учнівського колективу та 
розпізнання ознак  булінгу 

навчального 
року 

7. 

У разі виявлення фактів 
насильства над дітьми негайно 

надавати інформацію 
відповідним правоохоронним 

органам 

У разі потреби 

Класні керівники 
1-9-х класів 

Адміністрація 
школи 

8. 

Проводити консультації з 
питань взаємовідносин батьків з 

дітьми, захисту прав та  
інтересів дітей 

У разі потреби Сніцар Б.М. 
Трохименко І.М. 

9. 
Проводити наради з різними 

категоріями працівників з 
питань профілактики булінгу  

У разі потреби Адміністрація 
школи 

10. 

Забезпечити систематичне 
оновлення банку даних  сімей, 
де існують випадки вчинення 
насильства у сім’ї або виникає 
реальна загроза його вчинення 

У разі потреби 

Сніцар Б.М. 
Крохмалюк  В.Ю. 
Класні керівники 

1-9-х класів 

11. 

Підготовка наказу 
«Про організацію роботи  у 

середній загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів № 62 з питань 

запобігання і протидії 
домашньому насильству та 

булінгу у 2022-2023 
навчальному році» 

Вересень  2022 Сніцар Б.М. 

12. 

Підготовка наказу «Про 
створення у середній 

загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів № 62 комісії з питань 

запобігання і протидії 
домашньому насильству та 

булінгу у 2022-2023 
навчальному році» 

Вересень 2022 Сніцар Б.М. 

13. 

Обговорення та прийняття 
правил поведінки в класах, 

оформлення правил у вигляді 
наочних стендів, презентацій 

Вересень 2022 
Сніцар Б.М. 

Класні керівники 
1-9-х класів 

14. 
Організація роботи  

консультативного пункту 
«Скринька довіри» 

Вересень 2022 Крохмалюк В.Ю. 
Трохименко І.М. 

15. 

Проведення навчальних 
семінарів для вчителів щодо 

запобігання булінгу  та заходів 
реагування 

Осінні канікули 
Сніцар Б.М. 

Крохмалюк В.Ю. 
Трохименко І.М. 



16. 

Підготувати пам’ятки для 
батьків «Порядок реагування та 

способи повідомлення про 
випадки булінгу щодо дітей, 
заходи захисту та надання 

допомоги дітям» 

Жовтень 2022 Крохмалюк В.Ю. 
Трохименко І.М. 

17. 

Провести тиждень 
толерантності ( заняття для 

учнів 1-4-х класів за казками 
«Дикі образи дикобраза», 

«Гидке каченя» 

Листопад 2022 Класні керівники 
1-4-х класів 

18. 

Своєчасно з’ясовувати умови 
проживання та виховання дітей 

в родинах, які опинилися в 
скрутних життєвих обставинах 

з метою недопущення 
фізичного, психічного, 

сексуального і економічного 
насильства над дітьми 

Листопад 2022 р. 

Класні керівники 
1-9-х класів 

Крохмалюк В.Ю. 
Трохименко І.М. 

19. 

Провести тиждень захисту прав 
дітей, попередження 

жорстокості та насильства, акції 
«16 днів проти насильства» 

 

14.11.2022-
18.11.2022 

Класні керівники 
1-9-х класів 

Крохмалюк  В.Ю. 
Трохименко І.М. 

20. 

Проводити навчальні семінари, 
круглі столи для вчителів щодо 
запобігання булінгу та заходів 

реагування 

Грудень 2022 
Січень 2023 

Сніцар Б.М. 
Крохмалюк В.Ю. 
Трохименко І.М. 

21. 
Організувати День відкритих 

дверей у практичного психолога 
школи  

Лютий 2023 Трохименко І.М. 

22. 
Організувати проведення 
анкетування батьків про 
безпеку в закладі освіти 

Лютий 2023 Адміністрація 
школи 

23. 

Організовувати і проводити 
просвітницьку та 

роз’яснювальну роботу серед 
учнів: 

1. Бесіда на тему: «Насилля в 
сім'ї. Скажемо Ні!» серед учнів 

7-х класів 

2.Бесіда на тему 
«Попередження булінгу 

(насилля та жорстокості) серед 

Березень 2023 

Класні керівники 
5-9-х класів 

Трохименко І.М. 
Крохмалюк В.Ю. 



підлітків» серед учнів 8-9 
класів. 

3. Проведення тренінгу серед 
учнів 5-6 класів «Стоп 

насильство!». 

24. 
Провести  анкетування учнів 5-
9-х класів про випадки булінгу 

у школі 
Квітень 2023 

Крохмалюк В.Ю. 
Класні керівники 

5-9-х класів 

25. 

Проводити соціально-
психологічні дослідження серед 
учнів закладу з метою вивчення 

проблем підліткового 
насильства та розробити 

рекомендації для попередження 
фактів психологічного розладу, 

агресивності та жорстокості 
серед неповнолітніх 

Квітень 2023 

 
Класні керівники 

1-9-х класів 
Трохименко І.М. 
Крохмалюк  В.Ю. 

 

26. 

Провести  батьківські зустрічі  
на тему: « Взаємодія сім’ї та 
школи – запорука успішного 
навчання і виховання. Єдині 

вимоги у вихованні» 

Квітень – 
Травень 2023 

Класні керівники 
1-9-х класів 

27. 

Узагальнити роботу щодо 
виконання плану заходів із 

запобігання та протидії булінгу 
в школі 

Червень 2023 
Сніцар Б.М. 

Крохмалюк В.Ю. 
Трохименко І.М. 

 
 
 
 

Заступник директора з виховної роботи                Богдана СНІЦАР 


