
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Дубровицького навчально-

виховного комплексу «Ліцей-школа» 

02.09.2019 №96  

 

Заходи 

по запобіганню та протидію  булінгу (цькуванню)      

 на  2019-2020 навчальний рік 

  
№ 

п/п 

Назва заходу Виконавці Терміни 

виконання 

1 Забезпечити неухильне виконання 

педагогічними працівниками закладу  

Конвенції ООН «Про права дитини», Закону 

України «Про охорону дитинства» 

законодавств України в галузі освіти в частині 

збереження фізичного , духовного, психічного 

здоров’я та поваги до людської гідності дитини 

Педагогічний 

колектив НВК 

Постійно 

2 В разі виявлені фактів булінгу (цькування) 

негайно надавати інформації відповідним 

правоохоронним органам 

Дирекція НВК 2019-2020 

н.р. 

3 Проводити соціально-психологічні 

дослідження серед учнів закладу з метою 

вивчення проблем підліткового насильства та 

розробити рекомендації для попередження 

фактів психологічного розладу, агресивності та 

жорстокості серед неповнолітніх 

Практичний  

психолог, соціальний 

педагог 

2019-2020 

н.р. 

4 Організовувати і проводити просвітницьку та 

роз’яснювальну роботу в сім’ях, де виникає   

загроза вчинення насильства 

Практичний  

психолог, соціальний 

педагог 

2019-2020 

н.р. 

5 Провести засідання методичного об’єднання 

класних керівників на тему «Протидія булінгу 

в учнівському колективі» 

Заступник директора 

з виховної роботи 

В.І.Кренько 

 Листопад 

2019 р. 

6 Проведення тижня протидії булінгу: 

- соціальний кросинг «БУКМАРК» «Не 

стань жертвою булінгу»; 

- колаж «Молодь проти агресії та 

насильства»; 

- діалоговий майданчик «Поговоримо про 

булінг»; 

- гра «Що треба знати про булінг?»    

Практичний  

психолог, соціальний 

педагог  

 Вересень  

2019 н.р. 

7 Проведення тренінгу для педагогів закладу 

«Що таке булінг? Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» 

Практичний  

психолог, соціальний 

педагог  

Вересень20

19 р. 
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8 Створення морально безпечного освітнього 

простору, формування позитивного 

мікроклімату та толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин спілкування, 

тренінгових занять 

Педагогічний 

колектив НВК 

2019-2020 

н.р. 

9 Інтерактивне заняття «Конфлікт. Вчимося 

вирішувати суперечки мирно». Профілактика 

деструктивної поведінки.   7-9 класи. 

  

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О. 

Жовтень 

2019 р. 

10 Експрес-заняття «Секрети вдалого 

спілкування»10-11 класи. 

  

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О. 

 Жовтень 

2019р. 

11 Бесіда з елементами тренінгу «Чому важливо 

знати свої права» 4-6 класи  

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог 

Листопад 

2019р. 

12 Заняття з елементами тренінгу «Мої права-мої 

обов’язки» 5-6 класи. 

  

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог 

 Листопад 

2019 р. 

13 Проведеня Дня Толерантноті  (за окремим 

планом) 

КВР, практичний 

психолог,  

соціальний педагог, 

класні керівники 

Листопад 

2019 р. 

14 Акція «16 днів проти насильства» (за окремим 

планом) 

КВР, практичний 

психолог,  

соціальний педагог, 

класні керівники 

Листопад – 

грудень 

2019 р 

15 Міні-семінар для класних керівників 

«Проблема жорстокості у шкільному 

середовищі» 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О. 

Січень  

2020 р. 

16 Інтерактивне заняття «Вчимося керувати 

емоціями»   1-4 класи 

 

Класні керівники Грудень 

2019 р. 

17 Діагностика для виявлення безпечних зон у 

навчальному закладі «Мапа ліцею» 5-11 класи 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О. 

Грудень 

2019 р. 

18 Експрес-заняття «Булінг. Вчимося реагувати 

правильно» 4-7 класи 

 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О., класні 

керівники 

Грудень 

2019 р., 

січень 2020 

.р 

19 Інтерактивне заняття «Як приборкати Практичний Лютий  



3 
 

власних драконів» 8-9 класи. 

 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О., класні 

керівники 

2020 р. 

20 Тренінг для педагогів «Конфлікти – це норми 

життя?» 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О. 

Березень 

2020 р. 

21 Бесіда з елементами тренінгу «Ми проти 

насильства»  6-10 класи. 

 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О. 

Березень 

2020 р. 

22 Заняття з елементами тренінгу «Обери 

безпечний шлях» 7-9 класи 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О., класні 

керівники 

Квітень 

2020 р. 

23 Квест на тему: «Подолаємо негативні явища в 

шкільному середовищі дружньою командою» 

5-6 класи. 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О., класні 

керівники 

Квітень 

2020 р. 

24 Години спілкування на тему: «Дружні ми» 4-6 

класи. 

 

Класні керівники Травень 

2020 р. 

25 Перевірка приміщень, території школи з метою 

виявлення місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для вчинення 

булінгу (цькування) 

Завідуючий 

господарством 

Постійно 

26 Круглий стіл для батьків «Поговоримо про 

булінг та кібербулінг» 

Класні керівники 1-

11 класів 

2019-2020 

н.р. 

27 Години відвертого спілкування за участю 

представників Національної поліції «Не 

допускай проявів булінгу над собою. 

Допоможи другу» 

 Заступник директора 

В.І.Кренько 

Листопад 

2019 р. 

28 Батьківський всеобуч «Агресивна поведінка 

підлітків. Що таке батьківський авторитет» 

Класні керівники 1-

11 класів 

2019-2020 

н.р. 

29 Сеанси медіації (примирення) Конфліктуючі 

сторони 

Практичний 

психолог Євпак Л.Г.,  

соціальний педагог  

Білотіл М.О 

За 

потребою 

                                                                                       

Заступник директора з виховної роботи                     В.І.Кренько 
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