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№ 

п/п 

 

Заходи 

 

 

Відповіда- 

льний  

 

Цільова 

аудиторія 

 

 

Термін 

виконання 

1. Наради з різними категоріями 

працівників з питань профілактики 

булінгу (цькування):педагогічний 

персонал; допоміжний персонал; 

технічний персонал. 

 

Дирекція, 

практичний 

психолог 

Учні, 

батьки, 

вчителі 

Серпень- 

вересень 

2. Організація механізмів звернення та 

встановлення інформаційних 

скриньок для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування). 

Практичний 

психолог, 

класні  

керівники 

 

Учні, 

батьки, 

персонал 

Вересень 

2. Підготовка пам’яток для здобувачів 

освіти «Як протидіяти булінгу» за 

участю школярів та розміщення їх у 

групах Вайбер. 

 

Практичний 

психолог 

 

Учні, 

батьки 
Вересень 

3. Підготовка методичних 

рекомендацій для класних керівників 

щодо проведення заходів із питань 

попередження булінгу. 

Заст. 

директора з 

виховної 

роботи, 

практичний 

психолог  

Вчителі Упродовж 

року 

4. Інструктивно- методичні наради: 

Методичні рекомендації щодо 

створення виховного простору в 

2020-2021 н.р. 

 Розширення та поглиблення 

зв’язків школи, сім’ї та 

громадськості як вагомі, 

важливі умови ефективності  в 

протидії насильства. 

 Контроль стану попередження 

випадків  булінгу. 

 

Дирекція, 

Практичний 

психолог 

Вчителі Серпень- 

упродовж 

року 

5. Розміщення інформації щодо норм 

Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу 

(цькування)» на сайті закладу, на 

сторінках ліцею у  соціальних 

мережах Фейсбук та Інстаграм, на 

стендах «Психолог інформує», «Вам, 

батьки». 

Практичний 

психолог  

 

Учні, 

батьки, 

вчителі 

Упродовж 

року 



6. Організація та проведення 

годин класних керівників із питань 

попередження та запобігання булінгу 

(тренінгових занять, тематичних 

квестів, психологічних ігор, 

дискусій, бесід, рольових ігор тощо). 

Класні 

керівники, 

психолог, 

педагог- 

організатор 

Учні Упродовж 

року 

7. Психодіагностика здобувачів 

освіти (вибірково) на 

визначення схильності до 

агресивної поведінки та консультації 

з класними керівниками. 

Практичний 

Психолог 

Учні, 

класні  

керівники 

Упродовж 

року 

8. Проведення тематичних бесід, 

відеоконференцій, тренінгів, щодо 

запобігання та протидії булінгу за 

участю громадських організацій та 

провідних спеціалістів. 

 

Практичний 

психолог, 

працівники  

Ювенальної 

Превенції 

Учні Упродовж 

року 

9. Перегляд та обговорення 

школярами  1-4 кл. тематичних 

мультфільмів (« Жив собі чорний 

кіт», « Про пташок», «Курка, яка 

несла всяку всячину», «Вірте у 

любов, вірте у Різдво» та учнями 5-11 

класів - відеофільмів («Нік Вуйчич 

про булінг у школі», «Булінг у школі 

та як з ним боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента 

України..», «Зупиніться!!! МОЯ 

Історія про Булінг і Кібербулінг») на 

класних годинах та годинах 

психолога. 

 

Класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

Учні 

ліцею 

Упродовж 

року 

10. Тематичні години психолога з питань 

протидії булінгу, («Профілактика 

насильства в учнівському 

середовищі», «Що таке булінг? Як 

себе захистити?», «Що таке 

агресія?Як навчитися нею керувати», 

«Як правильно дружити», «Причини 

виникнення булінгу», «Конфлікт. Як 

його вирішувати» , «Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг», «Stop 

sexting_не ведись»). 

 

Практичний 

Психолог 

Учні 

ліцею 

Упродовж 

року 

11. Опрацювання законодавчих 

документів та практик протидії 

цькуванню у шкільному середовищі. 

Вчителі, 

колектив 

ліцею 

Вчителі Упродовж 

року 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


 

12. Конкурс соціальних відеороликів у 

ліцеї на тему  «Булінг- це зло» та 

розміщення кращих роликів у 

соцівльних мережах. 

Класні 

керівники, 

педагог- 

організатор, 

психолог 

Учні, 

батьки 

Грудень 

13. Спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

– опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу для 

виявлення проявів насильства; 

- діагностика мікроклімату, 

згуртованості класних колективів та 

емоційних станів учнів; 

– дослідження наявності 

референтних груп та відторгнених в 

колективах. (усі категорії учасників 

освітнього процесу). 

 

Класні 

керівники, 

вчителі, 

практичний 

психолог 

 

Учні Упродовж 

року 

14. Консультування батьків щодо 

захисту прав та інтересів дітей та 

ознайомлення їх з порядком 

реагування та способами 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей й заходами 

захисту та надання допомоги дітям. 

 

Практичний 

психолог, 

класні 

кервники 

Батьки Упродовж 

року 

15. Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин спілкування, 

тренінгових занять. 

 

Класні 

Керівники, 

вчителі, 

практичний 

психолог 

Учні 

1-11 кл. 

Упродовж 

року 

16. Проведення консультацій психолога 

з питань взаємин батьків з дітьми та 

протидії  насильства. 

 

Практичний 

психолог 

Батьки, 

учні 

Упродовж 

року 

17. Розгляд заяв про випадки булінгу. Комісія 

з питань 

булінгу 

 

Учні, 

батьки, 

вчителі 

За заявою 

19. Проведення сеансів медіації 

(примирення) між конфліктуючими 

сторонами. 

 

Практичний 

психолог 

Сторони 

конфлікту 

За запитом 



 

 

 

 


