
ПЛАН ЗАХОДІВ 

практичного психолога  гімназії « Київська Русь» 

щодо попередження випадків булінгу 

(цькування) серед учасників освітнього процесу, учнів 5-11 класів 

на 2022-2023 навч. рік 

Саченкової Олени Юріївни 

 

І семестр 

№               Назва заходу       Термін 

проведення 

      Цільова 

     аудиторія        

1. Тренінгові заняття « Вчимося 

жити в мирі та злагоді». 

Корекційно- розвивальні 

заняття 

вересень 5-6кл. 

2. Психологічне тренінгові 

заняття «Вчимося жити у світі 

дружби»» 

жовтень 7-8 кл. 

3. Години психолога на тему  « Як 

оминути лихо» з переглядом 

відеофільму «Станція 

призначення- життя» 

жовтень 9-11 кл. 

4. «Життя без насильства». 

Заняття з елементами тренінгу. 

Листопад 9-11 кл. 

 

 

5. Системні заняття з корекції 

агресивної поведінки підлітків 

Протягом року 5-11 кл. 

6. Колаж емоцій, або Провенція 

агресивності та формування 

позитивного ставлення  до себе 

й інших. Заняття з елементами 

тренінгу 

грудень 8-9 кл. 

7. Психологічні дослідження, 

спрямовані на виявлення 

соціально-психологічних 

причин, що лежать в основі 

негативних явищ, які мають 

місце в школі 

Протягом року  

8. Розвивальні заняття « Як 

вирішувати свої проблеми» 

Протягом року 5 класи 

9. Анкетування за методикою 

 « Агресивна поведінка»  ( за 

Е.Ільїним та П. Ковальовим) 

Протягом року 5-9 класи 

 
 



ІІ семестр 

 

 

              Назва заходу       Термін 

проведення 

      Цільова 

     аудиторія        

1. Психологічні дослідження, 

спрямовані на виявлення 

соціально-психологічних 

причин, що лежать в основі 

негативних явищ, які мають 

місце в школі 

 

Протягом року  

 2. «Небезпека булінгу в 

учнівському середовищі» 

тренінгові заняття 

Січень 5-6 кл. 

3. Перегляд та обговорення 

тематичного відеосюжету 

« Стоп- булінг - обирай 

блогінг» 

Лютий 5-10 кл. 

 4. Скажи булінгу « Ні» : перегляд 

мультфільму « Жив собі чорний 

кіт». 

Уроки відвертого спілкування 

 « Що посієш те й пожнеш» 

 

Березень 

 

 

Березень 

5-6 кл. 

 

 

       7 класи 

5. Розвивальні заняття « Як 

вирішувати свої проблеми» 

Протягом року 7-8 кл. 

6. 

 

Круглий стіл для батьків 

 « Поговоримо про булінг» 

Лютий 

Березень 

Батьки 

7. Бесіда о толерантності. 

Перегляд мультфільму « Свара» 

 

Березень 5-6 кл. 

8. Бесіда – тренінг « Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг» 

 

Квітень 

Травень 

6-8 кл. 

9. Любов, повага та гідність як 

постулати взаємин сучасної 

молоді. Соціально-психологічні 

тренінгові заняття 

Квітень 10-11 кл. 

10. Тренінг « Безпечна поведінка в 

інтернеті» 

Травень 5-10 кл. 

 


