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Додаток 2 до наказу Ліцею  
від 01.09.2021р № 44  

План  
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  

на 2021-2022 навчальний рік 

№ 
п/п Назва заходу Категорія 

учасників 
Дата 

проведення Відповідальні 

1 Засідання методичного 
об’єднання класних 
керівників "Протидія  
булінгу в шкільному 
середовищі". 

1-11-й  
класи 

вересень Заступник 
директора Євсєєва 
О.С., практичний 
психолог Волліс 
Т.Є., голова ОС 
класних керівників 
Земцова С.Р. 

2 Діагностування рівня 
напруги і тривожності в 
учнівських колективах.  

1-11-й  
класи 

Постійно, 
проміжні 

підсумки на 
круглому 

столі в січні 

Заступник 
директора  Євсєєва 
О.С., практичний 
психолог Волліс 
Т.Є. 

3 Круглий стіл "Як зробити 
ліцей безпечним" 

Педагогіч
ний 

колектив 

січень Заступник 
директора Євсєєва 
О.С.,  
практичний 
психолог Волліс 
Т.Є., 
класні керівники  

4 Імітаційна гра "Якщо тебе 
ображають" 

1-4  
класи 

листопад Практичний 
психолог   
Волліс Т.Є., 
класоводи, 
вихователі ГПД 

5 Тиждень толерантної 
поведінки та протидії 
булінгу: 
- проведення ранкових 

зустрічей  з метою 
формування навичок 
дружніх стосунків; 

- проведення годин 
класних керівників із 
питань попередження та 
запобігання булінгу, 
превентивного 

 
 
 

1-4  
класи 

 
 

5-8  
класи 

 
 
 

листопад Класоводи,  
класні керівники 
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№ 
п/п Назва заходу Категорія 

учасників 
Дата 

проведення Відповідальні 

виховання, формування 
загальнолюдських 
моральних цінностей 
(тренінгових занять, 
тематичних квестів, 
психологічних ігор, 
дискусій, розмов по 
колу, "круглих столів", 
бесід, ситуативно-
рольових ігор тощо); 

- дискусійний клуб  
старшокласників  "Як 
допомогти дітям 
впоратися з булінгом" 
(вироблення порад) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-11  
класи 

6 Проведення заходів в 
рамках тематичного тижня 
"Тиждень дитячих мрій та 
добрих справ" 

1-11  
класи 

Листопад-
грудень 

Класоводи,  
класні керівники 

7 Година обговорення 
 "Безпека в інтернеті". 

5-9  
класи 

лютий Вчителі 
інформатики 
Шиманська Ю.В., 
Сивицька О.В., 
Класні керівники 

8 Контроль стану 
попередження випадків  
булінгу 

Нарада 
при 

директорі 

березень Заступник 
директора Євсєєва 
О.С., 

9 Батьківські збори батьків 
учнів 1-4, 5-11кл. на тему 
"Шкільний булінг. Якщо 
ваша дитина стала його 
жертвою". 

1-11  
класи 

січень Класоводи,  
класні керівники 

10 Конкурс учнівських 
плакатів "Стоп булінг!" 

8-11  
класи 

березень Педагог-
організатор, 
класні керівники 

11 Тренінгове заняття "Як 
протистояти тиску та 
відстоювати власну 
позицію" учням 5-6 класів 

Практичн
ий 

психолог 

Квітень Практичний 
психолог   
Волліс Т.Є. 

12 Тренінгові заняття 
"Образи: реальні та 
надумані." 

5-9  
класи 

Березень-
квітень 

Практичний 
психолог Волліс 
Т.Є., класні 
керівники 
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№ 
п/п Назва заходу Категорія 

учасників 
Дата 

проведення Відповідальні 

13 Спостереження під час 
навчального процесу, 
позаурочний час 

1-11  
класи 

Упродовж 
року 

Практичний 
психолог  Волліс 
Т.Є. 

14 Консультаційна робота з 
учасниками освітнього 
процесу 

1-11  
класи 

Упродовж 
року 

Практичний 
психолог  Волліс 
Т.Є. 

15 Профілактично-
просвітницька, 
корекційно-розвивальна 
робота з учасниками 
освітнього процесу 

1-11  
класи 

Упродовж 
року 

Практичний 
психолог  Волліс 
Т.Є. 

16. Засідання учнівського 
парламенту "Як долати 
проблеми насильства в 
учнівському середовищі" 

8-11  
класи 

Травень Дем`янова Е.В. 

 


