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ПЛАН 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) на 

2021/2022 навчальний рік 

№ 

п/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 Засідання методичного 

об’єднання класних керівників 

на тему «Протидія булінгу в 

учнівському колективі » 

класні 

керівники 

Жовтень ЗДВР 

2 Розробка пам’ятки «Правила 

поведінки ліцеїста» 

Педагогіч- 

ний колектив 

Жовтень ЗДВР 

3 Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

1 – 11класи Упродовж року Практичний 

психолог   

4 Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 

Березень Директор  

 

5 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

Педагогічний 

колектив 

Березень Практичний 

психолог   

Соціальний 

педагог 

6 Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж року ЗДВР 

7 Консультативний пункт 

«Скринька довіри». 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж року Соціальний 

педагог 



Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 Проведення ранкових 

зустрічей  з метою формування 

навичок дружніх стосунків 

1-4класи Упродовж року Класні керівники 

2 Створення морально безпечного 

освітнього простору, 

формування позитивного 

мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході 

годин спілкування, тренінгових 

занять 

1-11класи Упродовж року Класні 

керівники   

3 Кінолекторії: перегляд 

художнього фільму 

«Опудало»,  «Нік Вуйчич про 

булінг в школі»,  «Булінг в 

школі та як з ним боротися – 

говоримо з Уповноваженим 

Президента  України» 

«Зупинись!!! Моя історія про 

булінг та кібербулінг». 

5 – 11класи Упродовж року Класні керівники, 

пед. -організатор 

4 Проведення заходів в рамках 

тижня толерантності «До серця 

йде лиш те, що йде від серця» 

1-11класи 15.11.- 19.11. Педагог-

організатор, 

класні керівники 

  

5 Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення 

літературних творів, на уроках 

історії 

1-11класи Упродовж року Класні 

керівники,вчителі 

предметники 

6 Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнськоготематичного  

тижня «Стоп булінг!» 

1-11класи 20.09.- 24.09. Класні 

керівники,вчителі 

предметники, 

психолог школи, 

соц..педагог. пед. 

- організатор 



7 Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Любов і 

доброта – основні ідеали 

справжньої людини» 

1-11класи 01.11-05.11. Класні керівники,  

педагог-

організатор 

8 Конкурс- виставка плакатів 

«Шкільному булінгу скажемо – 

ні» «Stop Bulling”. 

1-11класи Жовтень - 

Листопад 

Педагог-

організатор  

9 Заняття з елементами тренінгу: 

«Спілкування з однолітками», 

«Як протистояти тиску 

однолітків», «Підліткові 

компанії», «Профілактика 

булінгу в учнівському 

середовищі» «Вчимося 

безпечної поведінки в 

інтернеті».  

5-11класи Упродовж  року Соціальний 

педагог 

10 Поради дітям «Алгоритм дій у 

разі виявлення проявів булінгу 

(протиправних дій). 

1-11класи Упродовж  року Практичний 

психолог   

 

Психологічний супровід 

Діагностичний етап 

1 –      Спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

–      опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

-    діагностика мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та емоційних станів 

учнів; 

–     дослідження наявності 

референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж року 

(За потребою) 

Класні керівники, 

соціальний 

педагог 

 



2 Створення бази інструментарію 

для діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

 
Вересень Практичний 

психолог   

 

3 Діагностика стану 

психологічного клімату класу 

1-11класи Упродовж року Практичний 

психолог   

 

4 Спостереження під час 

навчального процесу, 

позаурочний час 

1-11класи Упродовж року Практичний 

психолог   

 

5 Консультаційна робота з 

учасниками освітнього процесу 

1-11класи Упродовж року Практичний 

психолог   

 

6 Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота 

з учасниками освітнього 

процесу 

1-11класи Упродовж року Практичний 

психолог   

 

Робота з батьками 

1 Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

1-11класи Упродовж року Класні 

керівники   

2 Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу та 

кібербулінгу для своєї дитини 

1-11класи Упродовж року Практичний  

 

3 Тренінг «Як навчити дітей 

безпеці в Інтернеті» 

За запитом Січень – Лютий Практичний 

психолог   

 

4 Інформаційна робота через сайт 

ліцею 

 
Упродовж року ЗДВР 

 

 
 


