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Заходи  

Вінницької обласної станції юних натуралістів 

щодо запобігання та протидії  булінгу (цькування) в закладі освіти 

на 2020-2021 навчальний рік 

№ 

п.п 

Зміст заходу Календарні 

строки 

виконання 

Категорія 

учасників 

Відповідал

ьний 

1. Опрацювання нормативних 

документів, постанов уряду, 

наказів, листів, розпоряджень 

про попередження форм 

насильства: 
Наказ 28.12.19 №1646 “Деякі 

питання регування на випадки 

булінгу та застосування заходів 

виховного впливу” 

вересень Педагоги 

закладу 

Практични

й психолог 

Андрійчук 

Н.І. 

2. Лист від 20.07.20 №1/9-375 

“Деякі питання організації 

щодо формування ціннісних 

життєвих орієнтирів” 

жовтень педагоги Андрійчук 

Н.І. та 

адміністрац

ія 

3. Наказ №293 від 26.02.20 “План 

заходів на противагу булінгу, 

моніторинг, корекційна 

діяльність” 

вересень  Практични

й психолог 

та 

адміністрац

ія закладу. 

4. Лист Міносвіти і науки України 

за 14.02.20 №1376 “Про деякі 

питання реагування на випадки 

булінгу та застосування заходів 

виховного впливу в закладах 

освіти”  

березень-

вересень 

педагоги Практични

й психолог 

та 

адміністрац

ія закладу. 



5.  Виступ на педраді з теми 

“Булінг та протидія 

маніпуляціям”. 

вересень педагоги Андрійчук 

Н.І.,практи

чний 

психолог  

6. Підготовка роздаткового 

матеріалу для зав.відділів: 

“Особливості кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх”; 

“Ознаки домашнього 

насильства”; 

 буклет, виготовлений 

гуртківцями “Булінг. Гаряча 

дитяча лінія”, “Поведінка в 

ситуації ризику”, “Що робити, 

якщо до тебе вчинене 

насильство”, матеріали з Листа 

Міносвіти і науки України за 

14.02.20 №1376 “Про деякі 

питання реагування на випадки 

булінгу та застосування заходів 

виховного впливу в закладах 

освіти” , «Як захистити себе від 

небезпечної довіри до 

незнайомих людей і куди 

звертатись за допомогою». 

Папка “На допомогу 

керівникам відділів 

природничих дисциплін”.  

вересень педагоги Андрійчук 

Н.І. , 

практичний 

психолог 

7. ІІІ Всеукраїнський День 

Доброти 

Жовтень  педагоги Керівники 

гуртків 

відділу 

біології та 

сільського 

господарст

ва  

8. Засідання педагогічної ради на 

тему: “Сексуальне та 

психологічне насильство: 

виготовлення і перегляди 

порно, в якому задіяні 

малолітні діти віком від 3 до 11 

років”  

вересень Педагоги 

закладу 

Голова 

педради, 

пр. 

психолог 



9. Участь в он-лайн нараді з теми 

”Щодо напрямків діяльності 

працівників психологічної 

служби 

вересень   Практични

й психолог 

10. Опрацювання Листа ІМЗО від 

27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про 

пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі 

освіти на 2020 рік  

  Практични

й психолог 

11. Поширення знань про 

вирішення конфліктів 

мирним шляхом, 

запровадження шкільних 

служб порозуміння в 

закладах освіти в гуртках 

соціально-реабілітаційного 

напряму 

протягом 

навчального 

року 

 практичний 

психолог  

12. Проведення практичних 

занять, тренінгів з 

профілактики девіантної 

поведінки молоді 

(правопорушення, пияцтво, 

наркоманія, токсикоманія, 

попередження 

психологічного насилльства: 

образи і т.д.). 

протягом 

навчального 

року 

 Педагоги 

закладу, 

вихованці 

 

практичний 

психолог, 

керівники 

гуртків, 

завідуючі 

відділом 



13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

Просвітницька робота: 

підготовка інформаційних 

листівок та буклетів у рамках 

проведення Всеукраїнського 

тижня протидії булінгу,   

роздруківок “10 помилок 

батьків”, “Протидія торгівлі 

людьми”, “Як побороти в собі 

насильника”, плакати “Види 

насильства”, “Булінг”, 

“Медіація”.  

  Педагоги 

закладу, 

вихованці 

 

практичний 

психолог, 

керівники 

гуртків, 

завідуючі 

відділом 

15. Діагностика схильності до 

конфліктної поведінки за 

Томасом 

 

вересень Вихованці 

гуртка 

середнього 

шкільного 

віку 

пр. 

психолог 

16. Діагностична методика 

виявлення й оцінки 

комунікативних та 

організаторських нахилів 

(КОС) за Федоришиним і 

Синявським 

жовтень Вихованці 

гуртка 

середнього 

шкільного 

віку 

пр. 

психолог 

17. Методика Голанда для 

визначення професійної 

спрямованості 

Жовтень, 

квітень 

Вихованці 

гуртка 

середнього 

шкільного 

віку 

Методисти 

, пр. 

психолог  

18. Методика Д.і Ф. Джонсона 

“Стратегія вирішення 

конфліктних ситуацій” 

жовтень Старший 

шкільний 

вік 

пр. 

психолог  

19. Опитувальник: “Який я у 

спілкуванні”. 

вересень Середній 

шкільний 

вік  

пр. 

психолог  

20. Діагностична методика 

“Малюнок сім”ї” 

жовтень Молодший 

шкільний 

вік 

пр. 

психолог  



21. Діагностична методика 

“Неіснуюча тварина” 

березень, 

квітень 

Молодший 

та середній 

шкільний 

вік 

пр. 

психолог  

22. Діагностична методика “Дім, 

дерево, людина” 

січень Вихованці 

середнього 

та 

старшого 

шкільного 

віку  

пр. 

психолог  

23. Психологічне 

консультування: 

- проведення індивідуальних 

консультацій:  

* як уникнути психологічного 

насилля в родині; 

*подолання страху; 

*подолання негативних 

наслідків стресу у підлітків; 

*усвідомлення власної 

особистості; 

*взаємовідносини в гуртку; 

*взаємостосунки з однолітками. 

впродовж року: 

жовтень 

Середній 

шкільний 

вік  

пр. 

психолог, 

методисти, 

керівники 

відділів 

24. Виступ на методоб'єднанні  з 

теми: “Розвиток критичного 

мислення вихованців з метою 

запобігання проявам булінгу” 

січень Відділ 

зоології та 

тваринниц

тва 

Зав. відділу 

зоології та 

тваринницт

ва 

25. Формування у молоді стійких 

переконань щодо норм 

культури, толерантності, 

протидії конфліктам, 

моральних цінностей 

вересень-

грудень 

Молодший

, середній 

та старший 

шкільний 

вік 

пр. 

психолог,  

керівники 

відділів,кер

івники 

гуртків 

26. Консультування батьків: щодо 

подолання страхів у дитини 

жовтень  Практични

й психолог 

27. Корекційно-розвивальна робота 

(вербальні форми 

інформування): бесіди 

“Толерантність”,  

 листопад, 

грудень, січень 

Молодший

, середній 

та старший 

шкільний 

Практични

й психолог, 

керівники 

відділів, 



“Знаємо та реалізуємо свої 

права”.  

“Правила особливого етикету” 

вік керівники 

гуртків 

28. Відеолекторій “Психологічні 

кризи. Подолання вікових криз” 

листопад Педагоги пр. 

психолог 

29. Виступ на педраді з теми: 

““Психологічні кризи. 

Подолання вікових криз” 

травень Молоді 

педагоги 

пр. 

психолог 

30. Заняття-тренінг “Як 

протистояти маніпуляціям.” 

березень педагоги пр. 

психолог і 

керівники 

відділів 

31. Заняття -тренінг “Як 

спростувати плітки і не дати їм 

перерости в наклепи” 

квітень педагоги пр. 

психолог 

32. Корекційно-розвиваюче заняття 

“Плітки — неефективне 

спілкування” 

квітень гуртківці пр. 

психолог, 

керівники 

гуртків 

33. Семінар “Психологічна 

зрілість” 

березень Педпраців 

ники 

пр. 

психолог 

34. Проведення діагностичних 

методик з стратегій розв’язання 

конфліктних ситуацій за Д. і Ф. 

Джонсоном  

березень педпрацівн

ики 

пр. 

психолог 

35.  Підготовка та проведення 

диспутів: «Особиста гідність.»  

«Громадянська позиція», бесід: 

«Ризики при поїздці за кордон», 

«2 Т: толерантність і 

тактовність» 

Впродовж року  

вихованців 

пр. 

психолог, 

керівники 

гуртків 

36. Анкетування  закладу «Знай 

свої права»  

грудень вихованці 

різного 

віку 

пр. 

психолог та 

керівники 

гуртків 

37. Консультування дітей: щодо 

подолання страхів і вміння 

казати “Ні” 

Протягом року вихованці 

різного 

віку 

пр. 

психолог 

38. Випуск брошури “Позитивне 

мислення”.  

березень  Практични

й психолог 



39. Виступ на методоб'єднанні  з 

теми: “Мобінг: як протидіяти 

насильству  на роботі” 

лютий Відділ 

декоративн

ого 

квітництва 

та 

ужитковог

о 

мистецтва 

Методист 

І.М. 

Чупринко 

40. Бесіда  “Любіть дітей своїх, 

поки вони з вами” 

березень педагоги Адміністра

ція закладу, 

пр. 

психолог 

41. Проведення відеолекторію на 

методоб'єднанні  “Вплив 

інформації” 

квітень Відділ 

біології та 

сільського 

господарст

ва 

пр. 

психолог та 

керівники 

гурткв 

42. Проведення просвітницької гри 

“Ліза та її друзі подорожують 

світом” 

  пр. 

психолог та  

керівники 

гуртків 

43.  Співпраця з Вінницькою 

обласною правозахисною 

організацією Джерело надії” 

протягом року гуртківці пр. 

психолог та  

керівники 

гуртків 

44. Співпраця з Л.Клименко, ст. 

Оперуповноваженим відділу 

боротьби з торгівлею людьми 

ГУ НПУ 

протягом року гуртківці пр. 

психолог та  

керівники 

гуртків 

45. Співпраця з В.Шведою, заст. 

Відділу превентивного 

виховання ГУ НПУ 

протягом року гуртківці пр. 

психолог та  

керівники 

гуртків 

 

 

 


