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ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо профілактики булінгу 

 на 2020 – 2021 н. р. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

І. Діагностичний етап 

1 

Створення бази 

інструментарію для 

діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах. 

 Вересень Практичний 

психолог 

2 

Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

– спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів 

освіти; 

– психологічна  діагностика 

емоційного стану учнів, 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів; 

– соціальне дослідження 

наявності референтних груп 

та відторгнених в 

колективах; 

– визначення рівня тривоги 

учнів. 

Здобувачі 

освіти 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

3 

Консультаційна робота з 

учасниками освітнього 

процесу. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

ІІ. Інформаційно-профілактичні заходи 

1 

Обговорення питання протидії 

булінгу на загальноучилищних 

батьківських зборах. 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Жовтень Директор, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

соціальний 



педагог, 

практичний 

психолог 

2 

Засідання циклової комісії 

класних керівників на тему 

«Протидія булінгу в 

учнівському колективі » 

Циклова 

комісія 

класних 

керівників 

Листопад Голова ЦК, 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог 

3 

Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 

Педагогічний 

колектив 

Грудень Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

соціальний 

педагог 

4 

Складання порад «Як 

допомогти дітям упоратися з 

булінгом» 

Батьки 

здобувачів 

освіти, 

педагоги 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

5 
Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 

Квітень Адміністрація 

училища 

6 

Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечний освітній 

простір. Маски булінгу» 

Педагогічний 

колектив 

Травень Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

7 

Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

ІІІ. Формування навичок дружніх  

стосунків здобувачів освіти 

1 

Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

Всі здобувачі 

освіти 

Протягом 

року 

Класні керівники 

та майстри 

виробничого 



позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових 

занять. 

навчання, 

вихователі 

гуртожитку 

2 

Робота відеозалу . Перегляд з 

обговоренням кінострічки 

«Опудало» 

І курси 

ІІ курси 

ІІІ курси 

Лютий – 

березень 

Практичний 

психолог, 

вихователі 

гуртожитку, 

бібліотекар, 

соціальний 

педагог 

3 

Засідання Ради учнівського 

самоврядування «Викресли 

булінг» 

Рада 

учнівського 

самоврядуванн

я 

Січень Практичний 

психолог 

4 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінг!» 

Всі здобувачі 

освіти 

Квітень Класні керівники 

майстри 

виробничого 

навчання,   

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

5 

Проект «Зупиніться! Моя 

історія про булінг і 

кібербулінг». 

Робота «Скриньки довіри» 

Всі здобувачі 

освіти 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

 


