
 
 



 Робота в  комісії з розгляду 

випадків булінгу. 

Поповнення теки 

«Булінг.Алгоритм дій»  

За заявою Протягом року ЗДВР, динамічна 

група 

 психолог 

1.  Оприлюднити через офіційний 

веб-сайт ліцею, сторінки ФБ, 

дошку оголошень, 

інформаційний  куточок: 

-Телефон довіри; 

-Правила поведінки здобувачів 

освіти; 

-План заходів освіти, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу; 

-Процедури подання 

учасниками освітнього процесу 

заяв про випадки булінгу в 

закладі освіти; 

-Порядок реагування  на 

доведені випадки булінгу у 

школі та відповідальність  осіб, 

причетних до булінгу. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протягом року  психолог, 

 ЗДВР 

Динамічна група 

ліцею 

2.  Засідання учнівського 

самоврядування,   «Шкільної  

Служби Порозуміння» . 

Внесення пропозицій щодо 

створення ШПС у 

Новоселицькій гімназії. 

Спільні засідання  

 

Учнівське 

самоврядування 

ШСП 

Протягом року 

 

Педагог-

організатор,  

психолог 

Динамічна група 

ліцею 

3.  Міні – тренінг «Як навчити 

дітей безпечної поведінки в 

Інтернеті». 

Заняття-практикум 

«Створюємо безпечне 

середовище» 

Учні 1 – 5 класів 

 

 

 

5 – 11кл 

Протягом І 

семестру 

Вч. інформатики в 

початкових класах 

 

Психолог 

Класні керівники 

 

4.  Провести тиждень з протидії 
булінгу та насильства  та Акції 

«16 днів проти насильства»                                                                                     

«Зупинимо булінг разом!»: 

Перегляд рекомендованих 

мультфільмів: 

Мультфільм «Жив собі чорний 

кіт»;Мультфільм «Про пташок» 
 Мультфільм «Вірте у любов, 

вірте у Різдво», Мультфільм 

«Курка, яка несла всяку 

всячину», 

Рекомендовані виховні 

години: 

Стоп! Тут мій кордон або 
правила безпечної поведінки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 1-4 класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень-

Листопад 

  психолог, класні 

керівники. 



Це  - моя територія! 

Профілактика булінгу 

в учнівському колективі; 

Перегляд рекомендованих 

мультфільмів, щодо 

кібербулінгу: 
Мультфільм «Мобільні – це 

класно»; Мультфільм «Історія 

двох пар»,Мультфільм «Ти 
також заблукав у цьому світі, як 

і я?» 

 Мультфільм «Залежність від 

соціальних медіа» 

5.  Акція «16 днів проти насилля» 

за окремим планом 
Учні 1-11 класів Листопад-

Грудень 

Динамічна група 

ліцею 

психолог, вчитель 

права,  

 класні керівники, 

ЗДВР 

6.  Інформаційна просвіта 

педагогів «Безпечна школа.» 

(через соц.мережі) 

Педагогічний 

колектив 

Протягом року Динамічна група 

ліцею 

7.  Акція «Здоров’я людини” Учні 1-11 класів Лютий Практичний 

психолог,  

 класні керівники,  

вчитель 

фізкультури 

8.  Самостійний перегляд і 

обговорення в межах класу 

освітнього серіалу для учнів 

8-11 класів «Про кібербулінг 

для підлітків» 

Учні 8-11 класів Протягом року Динамічна група 

ліцею 

9.  Консультування класних 

керівників психологом з 

проблемних ситуацій. 

Класні 

керівники 

Протягом року Психолог 

10.  Квест «Подорож світом без 

булінгу» 

4 – 9 класи Протягом року Динамічна група 

ліцею 

11.   Тренінгові заняття  

«Толерантність починається 

з мене» 

Учні 2 – 11 

класів 

 Психолог 

ШСП 

Динамічна група 

ліцею 

12.  Інформаційна просвіта для 

батьків «Поговоримо про 

булінг та кібербулінг» 

Батьки учнів 1-

11 класів 

Протягом  року психолог 

13.  Акція  «Скринька довіри» Учні, вчителі, 

батьки 

Протягом року Динамічна група 

ЗДВР 

14.  Співпраця з представниками 

районної Служби у справах 

дітей, Центр сім’ї, молоді та 

спорту, Центру пробації  «Не 

допускай проявів булінгу над 

собою. Допоможи другу». 

Учні, батьки, 

вчителі 

Протягом року 

за запитом 

Соціально-

психологічна 

служба 

15.  Тренінгові заняття «Уміння  Учні 1 – 11 Протягом року Соціально-



спілкуватися « класів психологічна 

служба 

16.  Проведення моніторингу 

безпечності та комфортності 

закладу освіти шляхом 

анкетування 

Батьки, вчителі, 

учні 

Протягом року Класні керівники 1-

11 класів 

психолог 

 

17.  Години спілкування, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (за методичним 

посібником «Протидія булінгу в шкільному середовищі» 

1 Година спілкування «Агресія 

як прояв насильства» 

5 - 9 класи Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

2 Бесіда «Конфлікт та його 

наслідки» 

6 клас  

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

3 Розвивальне заняття «Я та 

інші» 

1 -4 класи  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

4 Година спілкування 

«Кібербулінг як проблема 

порушення прав людини» 

7 класи  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

5 Заняття з елементами 

тренінгу «Обери безпечний 

шлях» 

6 - 11 класи  

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

6 Розвивальне заняття «Слова. 

Дії. Вчинки і наслідки.» 

5 -9  класи  

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

7. Проєкт «Для чого варто жити 

– 2?» 

Здобувачі освіти 

1-11 кл 

 

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

8. Проблема булінгу очима 

підлітка 

9-11 класи  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

9. Тренінгове заняття «Я + Я = 

КОМАНДА» 

1 – 8 класи  

 

 

10. «Коли вашу дитину цькують». 

Рекомендації для батьків 

Батьки  

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

11. Співпраця з представниками 

ювенальної поліції та 

соціальної служби для молоді. 

Учні, вчителі Протягом року 

 

Соціально-

психологічна 

служба 

12. Година спілкування «Чим 

відрізняється булінг від 

конфлікту» 

Учні 5-9 класів  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

13. Практичне заняття 

«Профілактика булінгу, 

кібербулінгу в учнівському 

середовищі» 

учні 6-7 класів 

Протягом 2 

семестру 

 

Соціально-

психологічна 

служба 

14. Година спілкування "Торгівля 

людьми" 

Учні 8-10 класів  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

15. Година спілкування з 

демонстрацією відеоролика 

Учні 6-9 класів  

Протягом 1 

Соціально-

психологічна 



«Розірви коло», та «Проти 

психологічного насильства» 

семестру служба 

16. Психологічне та фізичне 

насильство у школі. Хто має 

відповідати за законом? 

Учні 8-11 класів  

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

Вчитель 

правознавства 

17. Анкета «Протидія булінгу» учні 5-11 класів  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

18. Інформаційна просвіта 

педагогів «Проблема булінгу 

очима підлітка. Підліток 

очима дорослих» 

вчителі  

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

19. Батьківський всеобуч 

«Агресивна поведінка 

підлітків. Що таке 

батьківський авторитет» 

батьки, вчителі  

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

20. 
Рекомендації для батьків на 

тему: «Безконфліктне 

спілкування» 

Батьки учнів 
Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

21 
« Не допускай проявів 

булінгу над собою. 

Допоможи другові».  

Учні 7-9 класів 
Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба 

 
ШСП.Блок тренінгових 

занять «Ні – булінгу в 

нашому ліцеї» 

   

23 
«Культура спілкування і 

етика поведінки між 

хлопцями та дівчатами» 

Учні 7-11 класів Лютий 

Соціально-

психологічна 

служба 

Вторинна профілактика 

24. Розгляд заяв про випадки 
булінгу  

Індивідуально За заявою комісія з розгляду 
випадків булінгу 

25. Консультативні години Конфліктуючі 

сторони 

За потребою Соціально- 

психологічна служба 
 

 

 


