
 

План 

заходів щодо запобігання, профілактики та протидії булінгу 

у ліцеї №10 м. Ковеля 

на 2021-2022 навчальний рік 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 Діагностичний етап 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Вивчення взаємовідносин та 

рівня згуртованості у класних 

колективах (соціометричне 

дослідження). 

 

 

 

 

Опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу 

стосовно виявлення 

можливих випадків булінгу в 

учнівському середовищі. 

 

Індивідуальна та групова 

діагностика учнів за запитом 

Класні 

колективи 

 

 

 

 

 

 

Класні 

колективи 

 

 

 

 

Класні 

колективи 

 

Вересень-

жовтень 

упродовж 

навчального 

року 

(за потребою) 

 

Жовтень-

листопад 

 

 

 

 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба  

Шевчук Т.В.,  

Данилюк В.М. 

класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

 Інформаційно-профілактичні заходи 

1 

Опрацювання листа МОН 

України: від 16.07.2021р. 

№1/9-362 «Деякі питання 

організації виховного процесу 

у 2021-2022 н.р. щодо 

формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок» 

Педагогічний 

колектив, 

класні 

керівники, 

соціально-

психологічна 

служба 

Вересень Дирекція 

2 

Обговорення питання 

протидії булінгу з учнями 

ввірених класів та на 

батьківських зборах 

 Здобувачі 

освіти та їх 

батьки  

Упродовж 

навчального 

року 

Дирекція, 

  соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники  

1-11класів 



3 

Інформування класних 

керівників про результати 

діагностичного обстеження 

Класні 

керівники 

Грудень-

січень 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

4 

Систематичне оновлення 

інформації на сайті ліцею 

актуальними питаннями 

стосовно протидії булінгу 

Здобувачі 

освіти, 

батьки, 

педагоги 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

Данилюк В.М. 

Шевчук Т.В. 

 

5 

Систематичне оновлення 

інформаційного куточка 

«Соціально-психологічна 

служба інформує», 

оприлюднення телефонів 

довіри  

Здобувачі 

освіти, 

батьки, 

педагоги 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

Данилюк В.М. 

Шевчук Т.В. 

6 

Інформаційні кампанії: 

«Європейський день боротьби 

з торгівлею людьми», «16 

днів проти насильства», 

«Міжнародний день захисту 

прав людини» 

Здобувачі 

освіти 

Жовтень- 

грудень 

ЗДВР, соціально-

психологічна 

служба, 

інформаційна 

комісія РБЛ 

7 
Засідання Ради профілактики 

правопорушень 

Здобувачі 

освіти, 

батьки 

Відповідно до 

плану роботи 

Дирекція, члени 

РПП 

8 

Корекційні заняття на 

формування психологічного 

мікроклімату класу 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

 Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

9 

 Шкільна Служба Порозумінь 

«Довіра» за програмою 

«Медіація» 

Здобувачі 

освіти 

Відповідно до 

плану роботи 

Координатор 

Данилюк В.М., 

учні-медіатори 

 

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 

Ранкові зустрічі  з метою 

формування навичок дружніх 

стосунків 

Здобувачі 

освіти 

1-4 класів 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники  

2 

Використання програми 

«НУШ у поступі до 

цінностей» з метою створення 

безпечного освітнього 

середовища (рекомендована 

Здобувачі 

освіти 

1-4 класів 

Упродовж 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 



Вченою радою Інституту 

проблем виховання НАПН 

України, 2018р.)  

3 

 Безпечний освітній простір, 

формування позитивного 

мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в 

ході проведення годин 

спілкування, тренінгових 

занять 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування  

4 

 Тематичні зустрічі,  засідання 

«круглого столу», заняття  з 

елементами тренінгу, бесіди, 

консультації, перегляд та 

обговорення тематичних 

відеосюжетів щодо 

ненасильницьких методів 

поведінки та вирішення 

конфліктів 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники, 

педагогічний 

колектив, 

учнівське 

самоврядування 

  

5 

Використання корисних 

посилань щодо теми 

антибулінгу рекомендованих 

МОН 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів, 

соціально-

психологічна 

служба 

6 
Робота правознавчого клубу 

«Лекс» 

Здобувачі 

освіти 

7-11 класів 

Відповідно до 

плану роботи 

Керівник  

Воздіган А.А. 

7 

Факультативне заняття: 

«Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе» 

Здобувачі 

освіти  

8-мі класи 

Відповідно до 

графіка 

роботи 

Данилюк В.М. 

 

8 

Корекційно-профілактичні 

заняття: «Дружба без 

конфліктів», «Булінг: що 

потрібно знати і як діяти», 

«Вчимося бути 

толерантними». 

Здобувачі 

освіти 

3-4, 

5-8 класів 

Відповідно до 

плану роботи 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

 

9 

Перегляд освітнього серіалу 

«Про кібербулінг для 

підлітків» 

Здобувачі 

освіти 

5-6 класів 

Відповідно до 

плану роботи 

Соціальний 

педагог  

Данилюк В.М. 

10 
Заняття – практикум «Стоп 

булінг» 

Здобувачі 

освіти 

Вересень- 

жовтень 

Практичний 

психолог 



9-11 класів Шевчук Т.В. 

11 

Корекційне заняття 

«Конфлікт. Стилі поведінки 

під час конфлікту» 

Здобувачі 

освіти  

7-9 класів 

Листопад 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

12 

Заходи освітніх проєктів: 

«Безпечна школа»,  

«Школа проти насильства і 

жорстокості», 

«Морально-етичне 

виховання» 

Здобувачі 

освіти 

Вересень, 

листопад, 

лютий 

ЗДВР, класні 

керівники, 

соціально-

психологічна 

служба,  

клуб «Лекс» 

13 

Тематичні кола:  

- «Давайте познайомимось»; 

- «Що таке конфлікт?»; 

- «Мої цінності» 

Здобувачі 

освіти 

Відповідно до 

плану роботи 

ШСП 

«Довіра» 

Координатор 

Данилюк В.М., 

учні-медіатори 

14 
Профілактичні заняття за 

запитом класних керівників 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

Соціально -  психологічний супровід 

1 

Діагностика стану 

психологічного клімату 

учнівських колективів 

(за запитом) 

Здобувачі 

освіти 

1-11 класів 

Упродовж 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

2 

Консультаційні години 

психолога і соціального 

педагога 

Здобувачі 

освіти, 

батьки, 

педагоги 

Згідно плану 

роботи 

Соціально-

психологічна 

служба 

3 

Профілактично-

просвітницька, корекційно-

розвивальна робота з 

учасниками освітнього 

процесу 

Здобувачі 

освіти, 

батьки, 

педагоги 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

Робота з батьками 

1 

Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

  

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники  

2 

Інформаційна робота через 

сайт ліцею та змінний 

куточок «Соціально-

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

ЗДВР 



психологічна служба 

інформує» 

соціально-

психологічна 

служба 

3 Консультації для батьків 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

Первинна профілактика 

1 

Класним керівникам 

розробити плани заходів щодо 

запобігання та протидії 

булінгу з учнями ввірених 

класів на 2021-2022 н.р. 

Здобувачі 

освіти 

 

Вересень 
Класні керівники 

1-11 класів 

Вторинна профілактика 

1 

Проведення зустрічей за 

участю представників 

кримінальної поліції, сектору 

ювенальної превенції, служби 

у справах неповнолітніх 

Здобувачі 

освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Дирекція, 

соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


