
ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                     наказ Вараського ліцею №1 

                                                                                     01.09.2020   № 105 

 

План 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  

 у Вараському ліцеї  № 1 

у 2020-2021 н.р. 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Підбір діагностичного інструментарію 

для визначення рівня напруги, 

тривожності в учнівських колективах. 

Вересень Психологічна 

служба  ліцею: 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

2.  Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських колективах: 

– спостереження за міжособистісною 

поведінкою здобувачів освіти; 

–опитування (анкетування) учасників 

освітнього процесу; 

– психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості класних 

колективів та емоційних станів учнів; 

– соціальне дослідження наявності 

референтних груп та відторгнених в 

колективах; 

– визначення рівня тривоги та депресії 

учнів. 

Упродовж 

року 

Психологічна 

служба ліцею 

3.  Поновити  на інформаційному 

стенді номери телефону гарячої лінії 

протидії булінгу 116000. 

Вересень 

2020 

Лук’яневич О.І. 

4.  Обговорення питання протидії булінгу 

на загальноліцейній батьківській 

конференції  

Вересень Директор ліцею, 

ЗДВР Н.Пашко, 

соціальний педагог 

5.  Засідання методичного об’єднання 

класних керівників на тему: «Протидія 

булінгу в учнівському колективі» 

Жовтень Н.Пашко,  

О.Лук’яневич 

6.  Розробка пам’ятки: «Маркери булінгу» Жовтень О.Лук’яневич 

7.  Буклет «Поради, як справитися з 

булінгом» 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог, 



соціальний педагог 

8.  Контроль стану профілактики 

випадків  булінгу 

Квітень Адміністрація  

9.  Психолого-педагогічний семінар «Роль 

педагога у профілактиці булінгу» 

Березень Психологічна 

служба ліцею 

10.  Консультування класних керівників з 

психологом, соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій 

Постійно Психологічна 

служба ліцею, 

Н.Пашко 

11.  Співбесіда з класними керівниками за 

результатами діагностики 

Постійно Н.Пашко, 

психологічна 

служба ліцею 

12.  Вивчення законодавчих документів 

щодо булінгу, практик протидії 

цькуванню та ознайомлення з ними 

педагогічного колективу. 

Упродовж 

року 

Соціальний 

педагог 

О.Лук’яневич 

13.  Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної взаємодії 

в ході годин спілкування, занять з 

елементами тренінгу. 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

психологічна 

служба ліцею 

14.  Контроль за поведінкою дітей та 

взаємостосунками між ними під час 

освітнього процесу та поза ним. 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

психологічна 

служба ліцею 

15.  Бесіди-зустрічі учнів з працівниками 

поліції, юриспруденції, ССД. 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

психологічна 

служба ліцею 

16.  Перегляд відеороликів  «Викресли 

булінг – обирай діджеїнг», «Обирай 

блогінг!», «Обирай скейтбордінг!», 

«Зупиніть булінг», «Як боротися з 

булінгом: поради для дітей»  та інші. 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

психологічна 

служба  ліцею 

17.  Проведення годин спілкування («Як 

захистити себе без агресії», «Стоп! 

Булінг!», «Як протидіяти тиску та 

казати «НІ»» і т.д.) тренінгів («Зі злом 

миритися не можна», «Толерантність до 

інших: навчаємось співчувати», 

«Профілактика конфліктів у соціальних 

мережах», «Моя поведінка у 

конфліктній/ небезпечній ситуації»), 

Упродовж 

року 

Класні керівники 

1-11 кл. 



 

засідань круглого столу, дискусій 

18.  Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права «Стоп 

булінг!» 

10-14 

грудня 

Класні керівники, 

Т.Микулінська, 

Л.Степанова 

О.Лук´яневич 

19.  Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Тиждень мрій та 

добрих справ» 

17-21 

грудня 

Класні керівники 

20.  В рамках Всесвітнього дня безпечного 

Інтернету проведення годин 

спілкування:  «Безпечний Інтернет: як 

захиститися від кібербулінгу». 

Лютий- 

травень 

Вчителі 

інформатики 

21.  Проведення тренінгових занять  зі 

здобувачами освіти. 

Упродовж 

року 

Психологічна 

служба  ліцею 

22.  Діагностика стану психологічного 

клімату в учнівському колективі 

Упродовж 

року 

Психологічна 

служба  ліцею 

23.  Спостереження під час навчального 

процесу, в позаурочний час 

Упродовж 

року 

Психологічна 

служба  ліцею 

24.  Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу 

Упродовж 

року 

Психологічна 

служба ліцею 

25.  Профілактично-просвітницька, 

корекційно - розвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу 

Упродовж 

року 

Психологічна 

служба  ліцею 

26.  Інформаційна робота через інтернет-

сторінки, та висвітлення інформації на 

сайті ліцею 

Упродовж 

року 

Н.Пашко, 

психологічна 

служба ліцею 


