
ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)                                                                

в Олександрійському професійному аграрному ліцеї 

 на 2020/2021 навчальний рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та 

булінгу 

1 Підготовка наказу «Про 

запобігання булінгу (цькування) у 

закладі освіти» 

Останній 

тиждень 

серпня 

В.о. директора 

Серветнік І.Д., заст. 

директора з НВихР 

Бабіч О.М. 

 

2 Підготовка наказу «Про порядок 

дій персоналу при зіткненні з 

випадками булінгу (цькування) в 

закладі освіти» 

Перший 

тиждень 

вересня 

Заст. директора з 

НВихР Бабіч О.М. 

 

3 Наради з різними категоріями 

працівників з питань 

профілактики булінгу 

(цькування): · педагогічний 

персонал;   

· технічний персонал. 

Вересень Заст. директора з 

НВихР Бабіч О.М. 

 

4 Організація механізмів звернення 

та встановлення інформаційної 

скриньки для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) 

Вересень Класні керівники  

5 Оновлення розділу про 

профілактику булінгу (цькування) 

і розміщення нормативних 

документів на сайті закладу освіти 

Вересень Відповідальний за 

роботу сайту ліцею 

Захарчук В. А., заст. 

директора з НВихР 

Бабіч О.М. 

 

 

6 Підготовка буклету з 

нормативними документами з 

профілактики булінга (цькування) 

в освітньому середовищі для 

педагогів 

Жовтень Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О. 

 

 

 

 



7 Підготовка методичних 

рекомендацій для педагогів:  з 

вивчення учнівського колективу;  

з розпізнавання ознак насильства 

різних видів щодо дітей 

Жовтень Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О. 

 

8 Оновлення тематичного стенду Протягом 

навчального 

року 

Заст. директора з 

НВихР Бабіч О.М. 

 

Робота з викладачами та іншими працівниками ліцею 

11 Проведення навчальних семінарів 

для викладачів щодо запобігання 

булінгу (цькування) та заходи 

реагування 

Жовтень Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О., заст. 

директора з НВихР 

Бабіч О.М. 

 

12 Педпрацівникам ліцею взяти 

участь у всеукраїнських вебінарах 

з попередження булінгу в 

навчальних закладах 

Протягом 

року 

Педпрацівники 

навчального закладу 

 

13 Інструктивні наради з питань 

проведення діагностики групових 

колективів  щодо профілактики та 

попередженя булінгу (цькування)    

Листопад  Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О., класні 

керівники, майстри 

в/н 

 

14 Співбесіда з класними 

керівниками за результатами 

діагностики групового колективу 

За 

результата

ми 

кожного 

півріччя  

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування), 

соціальний педагог 

Івань Л.О. 

 

15 Консультування класних 

керівників  соціальним педагогом 

з проблемних ситуацій 

Протягом 

навчально

го року 

Соціальний педагог 

 Івань Л. О. 

 

 

 

 

 

 

 



Робота з здобувачами освіти 

16 Проведення тренінгів для здобу 

вачів освіти ліцею з розвитку 

навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

соціальний педагог 

Івань Л.О. 

 

17 Тиждень толерантності «Вирішую 

конфлікти та будую мир навколо 

себе» 

Листопад Класні керівники, 

мастри  в/н, 

здобувачі освіти І-ІІІ 

курсів 

 

18 День відкритих дверей у 

соціального педагога 

Грудень Соціальний педагог  

Івань Л. О. 

 

19 Перегляд відеороликів              

«Нік Вуйчич про булінг у школі», 

«Зупиніться! Моя історія про 

Булінг і Кібербулінг» 

Грудень Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування), 

соціальний педагог 

Івань Л.О. 

 

20 Виготовлення плакатів проти 

булінгу 

Грудень Класні керівники, 

майстри  в/н, 

здобувачі освіти 

ліцею 

 

Робота з батьками 

21 Тематичні групові батьківські 

збори в режимі он-лайн на тему: 

«Поговоримо про булінг та 

Кібербулінг» 

Жовтень Класні керівники, 

майстри  в/н 

 

22 Підготовка буклетів-пам'яток для 

батьків  на теми: «Як навчити 

дітей безпечної поведінки  в 

Інтернеті» , « Про порядок 

реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи 

захисту та надання допомоги 

дітям» 

Жовтень Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О. 

 

23 Проведення консультацій 

соціального педагога з питань 

взаємин батьків з дітьми 

Протягом 

навчально

го року 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг освітнього середовища ліцею 

24 Анонімне анкетування здобувачів 

освіти  І-ІІІ курсів  про випадки 

булінгу (цькування) в ліцеї 

Грудень Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

 Івань Л.О. 

 

25 Анкетування батьків про безпеку 

в закладі освіти 

Грудень Класні керівники 

,майстри з в/н І-ІІІ 

курсів 

 

26 Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) в закладі 

освіти 

За потреби В.о. директора 

Серветнік І.Д., 

заступник з НВихР 

Бабіч О.М., 

уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування) 

соціальний педагог 

Івань Л.О.  

 

27 Підготовка звіту про виконання 

заходів про виконання плану 

заходів з запобігання та протидії 

булінгу 

Травень - 

червень 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та протидії булінгу 

(цькування)  

Івань Л.О. 

 


