
 



  керівників  на тему «Протидія булінгу 

в учнівському колективі » 

 

 

 

 

 

груп   

5 Години спілкування, бесіди на тему 

«Як боротися з булінгом, 

кібербулінгом» І-ІІІ курс. 

II семестр 

2018- 2019 н. р. 

Керівництво 

груп, психолог 

 

6 Індивідуальні профілактичні бесіди з 

учнями, що мають проблеми у 

поведінці 

протягом року практичний 

психолог, 

керівництво 

груп 

 

7 Проведення     заходів     з     протидії 

булінгу,  дотримання  прав  в  рамках 

«Тижня правових знань» 

грудень 2018-

2019 н. р. 

вчитель 

правознавства 

практичний 

психолог 

У співпраці з 

керівництвом 

груп 

8 Проведення заходів у рамках «Тижня 

протидії булінгу»: 

поновлення            інформаційно-

просвітницикого стенду для учнів  та 

батьків «У разі  небезпеки -звертайся!      

Тебе      є      кому захистити!»    

(телефони   гарячих ліній); 

оформлення           інформаційно-

просвітницького стенду для всіх 

учасників     освітнього     процесу 

«Корисні  посилання щодо теми 

антибулінгу»; 

круглий    стіл     для класних 

керівників та майстрів в/н   «Безпечне 

освітнє середовище» (обговорення   

ефективних   форм проведення 

групових  зборів «Поговоримо про 

булінг та кібербулінг») 

Протягом року практичний 

психолог, 

керівництво 

груп, 

заступник 

директора з 

НВихР 

 



9 Робота   з   профілактики   девіантної 

поведінки,    попередження    булінгу, 

кібербулінгу,                  жорстокості, 

насильства в училищі колективі чи 

сім'ї: 

година     психолога     «Безпечне 

освітнє середовище»; 

протягом І 

семестру (за 

потреби) 

 

 

листопад  2018-

2019 н.р. 

І-ІІІ курс 

 

 

 

 

І-ІІ курс 

 

 година     психолога     «Протидія 

булінгу в учнівському середовищі» 

вересень-

жовтень 2018-

2019 н. р. 

ІІІ курс  

1 0 Робота   з   профілактики   виникнення 

конфліктних ситуацій у групі, 

училищі,  проведення занять,  заходів з  

метою згуртування      колективу,      

розвитку колективіських взаємин: 

протягом року 

(за потреби) 

березень 2018 – 

 

 

 

2019 н. р. 

 

лютий 2018-

2019 н. р. 

 

січень 2018 -

2019 н. р. 

учасники 

освітнього 

процесу 

 

 

 

І курс 

 

 

ІІ курс 

 

 

ІІІ курс 

 

 година психолога «Подолаємо 

конфлікти                 дружньою 

командою»; 

година                       психолога 

«Попередження   конфліктів   у 

соціальних мережах»; 

 година   психолога   «Медіація: 

подолаємо   конфлікти   мирним 

шляхом» 

11 Залучення учнів, що мають проблеми 

у поведінці та потребують особливої 

уваги,      до   гуртків   та   спортивних 

секцій,       зацікавлення       учнів 

суспільно-корисною працею 

протягом року дирекція 

закладу, 

практичний 

психолог, 

керівництво 

груп 

У співпраці з 

керівниками 

гуртків  

12 Робота     з     покращення     культури 

поведінки,   подолання   

конфліктності, агресивних  проявів.     

Профілактичні бесіди «Пропуски 

навчальних занять без поважних 

причин», «Як навчитися уникати         

конфліктів»,         «Чому виникають      

бійки?»,      «Розв'язання конфліктів        

між        однолітками», «Молодіжні 

субкультури»,   «Скажемо «Ні!»    

жорстокості    та    агресивній 

поведінці!» тощо 

протягом року, 

(за потреби) 

практичний 

психолог, 

керівництво 

груп  

 



13 Просвітницько-профілактична   робота 

з  батьками  на батьківських зборах з 

теми  «Булінг - системний збій                   

колективу», «Безпечний  інтернет:      

профілактика кібербулінгу» 

протягом року практичний 

психолог, 

керівництво 

груп 

 

14 Робота    з     формування     свідомого 

ставлення    до    свого    майбутнього, 

позитивної     життєвої     перспективи. 

Виховання     у     здобувачів     освіти 

бажання           самовдосконалюватися, 

краще пізнавати самого себе, сприяти 

формуванню   адекватної   самооцінки. 

Бесіди,    заняття    «Мої    плани    на 

майбутнє»,   «Мої  кроки  до  успіху», 

Вправи «Який Я?», «Мої переваги та 

недоліки».та ін. 

протягом року практичний 

психолог, 

керівництво 

груп 

 

15 Перегляд відеопрезентацій у фойє 

«Булінг в закладі освіти. Як його 

розпізнати», «Кібербулінг або агресія 

в Інтернеті» 

березень 2018 -

2019 н. р. 

Заст. дир.. з 

НВихР 

 

16 Анкетування «Моє життя в сім'ї та в 

училищі» 

березень 2018 -

2019 н. р. 

Практичний 

психолог 

 

17 Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич 

про булінг у школі» «Булінг у школі 

та як з ним боротися-говоримо з 

уповноваженим президента України... 

» 

Березень - 

квітень 2018- 

2019 н. р. 

практичний 

психолог 

 

 

18 Проведення просвітницько-

профілактичних бесід з батьками 

здобувачів освіти   І-ІІІ курсів щодо 

порядку розгляду та неупередженого 

з'ясування обставин випадків булінгу 

(цькування)  

 Березень 2018-

2019 н. р. 

дирекція 

закладу, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

уповноважений 

представник 

ювенальної 

поліції 

 

19 Інструктивно-методична нарада для 

педагогічних працівників закладу 

освіти щодо порядку розгляду та 

неупередженого з'ясування обставин 

випадків булінгу (цькування) 

відповідно до поданих заяв 

лютий 2018 -

2019 н. р. 

дирекція 

закладу 

 



20 Здійснення психологічної підтримки 

здобувачів освіти, які зазнали проявів 

жорстокості та насильства, стали 

жертвами булінгу (індивідуальні 

консультації, бесіди). Сприяння 

дотримання прав учнів усіма 

учасниками освітнього процесу 

протягом року 

(за потреби) 

практичний 

психолог 

У співпраці з 

керівництво

м груп, 

дирекцією 

закладу 

21 Здійснення зв'язків з громадськістю. 

Залучення до співпраці працівників 

територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції України, 

медичних працівників, служби у 

справах дітей, центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, інших 

служб з метою проведення 

просвітницько-інформаційних заходів 

протягом II 

семестру 2018-

2019 н. р. та  

2019-2020 н. р. 

дирекція 

закладу 

практичний 

психолог, 

 

 

22 Проходження         он-лайн         курсу 

«Протидія  та  попередження   булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» 

(навчання       освітян       розпізнавати 

ситуації булінгу (цькування) та вчасно 

і правильно реагувати на його прояви 

в освітньому середовищі) 

Квітень  2019 р. дирекція 

закладу 

практичний 

психолог, 

керівництво 

груп 

 

23 Оприлюднення на веб-сайті училища 

наступної інформації:  

- план заходів ВПУ№25 смт Демидівка 

щодо запобігання та протидії булінгу 

(цькування) та насильства в 

освітньому середовищі; 

- процедура подання учасниками 

освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти; 

- порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу (цькування) 

Березень 2018-

2019 н. р. 

дирекція 

закладу 

 

24 Забезпечення повідомлення про 

випадки булінгу (цькування) службу у 

справах дітей та уповноважені 

підрозділи Національної поліції 

України 

протягом року 

(за потреби) 

дирекція 

закладу 

 

 


