
План заходів щодо протидії булінгу 

в комунальному закладі 

«Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» 

№ 

з\п 

Захід Цільова аудиторія Термін 

проведення 

1 Постійнодіючий консультативний 

пункт (робота психолога) 

Гуртківці, батьки, 

педагоги 

Постійно 

2 Створення «Скриньки довіри» Гуртківці, батьки, 

педагоги 

Постійно  

3 Розробка методичних рекомендацій 

щодо проведення виховних заходів по 

протидії булінгу в дитячому 

колективі 

Відділ 

інформаційно-

методичної роботи, 

педагоги Палацу 

січень 

4 Обговорення закону України «Про 

протидію булінгу» (на нарадах у 

відділах) 

Зав.відділами, 

педагоги 

2-й вівторок 

лютого 

5 Створення комісії з питань розгляду 

випадків булінгу 

Адміністрація, 

педагоги закладу 

лютий 

6 Зустрічі з працівниками юстиції. 

Бесіда « Булінг – це насильство! 

Припинимо його!» 

Гуртківці палацу березень 

7 Декадник  морально-правового 

виховання 

Педагоги Палацу листопад 

8 Декадника правового виховання Педагоги Палацу грудень 

9 Тижневик превентивного виховання 

«Дитинство без насильства» 

Педагоги Палацу лютий 

10 Планування заходів щодо протидії 

булінгу на 2019-2020 навчальний рік 

Педагоги Палацу, 

методисти 

Квітень-травень 

Робота психолога Палацу 

1 Відкрита розмова з педагогами 

«Булінг в дитячих колективах» 

Психолог Палацу 

Мусієнко І.П., 

педагоги 

Лютий-березень 

2 Відео тайм «Соціальні мережі, 

менеджери та інформаційна зброя. 

Кібербулінг.» 

Гуртківці відділу 

худ.-ест.вих-ня; 

Гуртківці відділу 

ДПтаОМ 

Гуртківці відділу 

науки і тех..тв. та 

відділу спортивної 

та фіз.-мас.рооти 

Лютий 

 

Березень 

 

Квітень 

3 Заняття з елементами тренінгу: 

«Протидія насильству»; 

«Конфлікт. Вирішення конфліктів 

мирним шляхом». 

 «Як відстояти себе»; 

«Профілактика булінга в дитячому 

Гуртківці, педагоги За окремим 

планом, 

упродовж року 



колективі» 

 «Віртуальний терор: тролінг та 

булінг» 

4 Перегляд мотивуючого фільму з 

подальшим обговоренням. « Нік 

Вуйчич про булінг. Історія успіху 

через перешкоди» 

Психолог Палацу   

Мусієнко І.П, 

гуртківці (по 

групам) 

Березень-квітень 

5 Відверті розмови з батьками: 

«Поговоримо про булінг та 

гіпербулінг» 

«Як зупинити булінг» 

«Виховуймо дітей любов’ю» 

Психолог Палацу   

Мусієнко І.П 

Протягом року 

Робота клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг» 

1 Бесіди з елементами диспуту: 

««Як зробити так, щоб тебе поважали, 

адже ти омбудсмен?»,  

«Права і свободи людини в 

демократичному суспільстві»,  

«Права і свободи людини в 

демократичному суспільстві», 

«Цінності сучасної молоді» 

Члени клубу 

«Бумеранг», 

куратор клубу 

Бондарєва М.А. 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Січень  

2 Відкриті засідання клубу 

відкритому засіданні клубу:  

«Життя ONLINE – попереджений та 

озброєний»; 

«Булінг: реалії та небезпека». 

  

 

28 листопада 

 

квітень 

3 Виготовлення буклетів «Стоп 

Булінг».  

 Лютий-березень 

4 Виступ соціально-правового 

агіттеатру «Win Stream» тему 

протидії булінгу «Щеплення від 

жорстокості» 

 квітень 

Робота в гуртках та дитячих об’єднаннях 

1 Інтерактивне спілкування:  

«Правила дитячого колективу для 

уникнення булінгу»;  

«Куди, до кого  звертатися за 

допомогою в ситуації булінгу»;  

«Як уникнути булінгу» 

«Кібербулінг. Небезпека та її 

уникнення» 

 

Анс.«Олімпія» 

 

 

«Орігамі» 

 

«Психологія 

особистості» 

  

 

11.02 

 

 

19.02 

 

25.02 

2 Тренінгове заняття: 

«Профілактика булінга в дитячому 

колективі» 

 

«Психологія 

особистості» 

 

11.02 

 



«Як відстояти себе»; 

«Віртуальний терор: тролінг та 

булінг» 

Анс. «Грація» 

 

Комп. Центр (по 

групам) 

14.03 

 

25.02-10.03 

3 Складання листівок на тему « Не 

стань жертвою булінгу» 

«Юний художник», 

«Колорит» 

25.02-10.03 

4 Перегляд відео-презентацій на тему 

булінгу: 

«Булінг - так називають прояви 

жорстокості між дітьми». 

«Як відомі люди пережили булінг у 

дитинстві». 

 

 

 

«Журналісти» 

 

 

«Краєзнавці-

екскурсоводи» 

 

 

28.02 

 

 

11.03 

5 Відвертий діалог «STOP булінг» 

Правовий ринг «Булінг між 

однолітками» 

Кретив-студія 

«Орхідея» 

20.04 

6 Дискусійна гойдалка «Булінг у 

дитячому середовищі: причини, 

наслідки та шляхи його подолання» 

Гурток 

«Мультиплікації» 

09.04 

7 Колективне спілкування  

«Скажи – “Ні!” булінгу» 

«Дизайн-мода», 

театр моди 

«Оксамит» 

26.04 

8 Фотовиставка  

«Життя без насильства» 

Гурток фото-відео 

операторів 

25.02-1.03 

9 Перегляд відео презентацій 

«Булінг. Як його розпізнати»  

«Нік Вуйчик про булінг» 

 

«Журналісти» 

Плавання 

 

Лютий-березень 

10 Міні-тренінг  

«Як навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті» 

Комп. Центр. 

Гурток стрільби 

кульової 

Протягом квітня 

01.05 

 

 


