
План заходів 

Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва  щодо профілактики булінгу 

2022-2023 навчальний рік 

№ 

п/

п 

 

Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальна особа Відміт

ка про 

викон

ання 

Діагностичний етап 

 

1. 

Формування методологічної бази 

для діагностування рівня 

тривожності в учнівських 

колективах.  

Ліцеїсти 

4 -11 класів 

Вересень Практичний психолог  

 

2. 

Спостереження під час освітнього 

процесу за соціально-

психологічним станом учнів 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

Вересень- 

жовтень 

Практичний психолог,  

класні керівники 

 

 

3. 

Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах:- спостереження  за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти;           -

опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу;                      

- психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та емоційних 

станів учнів. 

Всі 

учасники 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

вчителі, практичний 

психолог 

 

 

4. 

Встановлення скриньок довіри для 

повідомлення про випадки булінгу 

та організація інших механізмів 

звернення учнів за допомогою. 

Всі 

учасники 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

Інформаційно-профілактичні заходи 

 

1. 

Організація загальноліцейної 

бітьківської конференції з питань 

булінгу 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Вересень, 

грудень 

Заступники директора 

з НВР, психологи, 

класні керівники 

 



 

 

2.   

Організація інформаційного стенду 

щодо профілактики булінгу. 

Всі 

учасники 

освітнього 

процесу 

Вересень Практичний психолог  

3.  Бесіда-обговорення «Причини і ознаки 

булінгу» 

Ліцеїсти 

класів 5-11 

Жовтень Практичний психолог  

4.  Інформаційна лекція «Булінг: як 

діяти?» 

Ліцеїсти 

класів 5-11 

Жовтень Практичний 

психолог 

 

 

5. 

Засідання методичного об’єднання 

класних керівників на тему «Булінг: що 

робити батькам та вчителям». 

Методичне 

об’єднання 

класних 

керівників 

Листопад Голова методичного 

об`єднання класних 

керівників,  

практичний психолог 

 

6.  Стіннівка «Права та обов`язки дитини. 

Протидія булінгу» до Всесвітнього Дня 

дитини 

Ліцеїсти 

класів 9-11 

Листопад Педагог організатор  

7.  Організація відеопереглядів 

тематичних роликів: «Булінг в школі. 

Як його розпізнати», «Кібербулінг або 

агресія в інтернеті: Способи 

розпізнання і захист дитини» 

Ліцеїсти       

5-11 класів  

Листопад-

Грудень 

Практичний психолог  

8. Вікторина – перевір себе «Чи знаю я 

права та обов’язки школярів?», «Булінг, 

мобінг, харасмент» до Міжнародного 

дня прав людини 

Ліцеїсти 9-

11 класів  

Грудень  Педагог організатор  

9. Виховна година «Булінгу не місце 

серед нас» 

Ліцеїсти         

4 класів 

Грудень Класні керівники  

10. Виховна година «Як протидіяти 

цькуванню» 

Ліцеїсти         

4 класів 

Січень Класні керівники  

11. Заняття з кібербезпеки з елементами 

тренінгу   "Безпечна поведінка в 

Інтернеті" 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Січень -

лютий 

Практичний психолог  

12. Бесіда –тренінг «Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг» 

Ліцеїсти 4-

11 класів 

Квітень Практичний психолог  

13. Інформаційний марафон «Допомога 

дітям. Stop булінг!» 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 



14.  Години спілкування на тему: 

«Кібербулінг» 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Протягом 

року 

Практичний  психолог  

 

15. 

Хвилинка психолога. Довідничок 

для  профілактики і подолання 

кібербулінгу 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

 

16. Години  спілкування « Вирішення 

конфліктів мирним шляхом» 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Травень Класні керівники  

17. Поради батькам, щоб зменшити ризик 

булінгу та  кібербулінгу для своєї 

дитини – на сайті та соціальній сторінці 

Батьки Грудень 

Травень 

Практичний 

психолог 

 

18 Година –психолога - перегляд 

відеороликів «Нік Вуйчич 

про булінг у школі», «Булінг у школі та 

як з ним боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента України..», 

«Зупиніться!!! МОЯ Історія про 

Булінг і Кібербулінг» 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

19 Довірча розмова з профілактики 

булінгу в учнівському середовищ 

Ліцеїсти 5-

11 класів 

Постійно Практичний 

психолог 

 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

 

 

1. 

Створення безпечного 

освітнього  середовища, 

формування   позитивного 

мікроклімату та  толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

Упродовж 

року 

Класні керівники та  

практичний психолог 

 

 

2. 

асідання Ради учнівського 

самоврядування «Партнер», дискусії 

про важливість відповідального 

лідерства й цінування гідності кожного 

Ліцеїсти 

9-11 класів 

Щосереди  Педагог- організатор  

3. Відпрацювання  теми 

особистої гідності в ході 

вивчення літературних творів на уроках 

історії. 

Ліцеїсти 

5-11 класів 

Упродовж 

року 

Учителі літератури, 

історії 

 

 

 

4. 

Тренінги та ігрові форми діяльності 

психологічного спрямування на формування 

команди, дружнього освітнього середовища, 

емпатію. 

 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96


 

Психологічний супровід 

 

 

1. 

Спостереження під час навчального 

процесу та в позаурочний час. 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

 

 

2. 

 

Діагностика стану психологічного клімату  

класу. 

 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

 

 

3. 

Консультаційна робота з учасниками 

освітнього 

процесу. 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

 

 

4. 

Профілактично- просвітницька, корекційно- 

розвивальна робота з учасниками 

освітнього процесу. 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 

Робота з батьками 

 

1 

Тренінг «Як навчити дітей  безпеці в 

Інтернеті». 

 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

Листопад- 

грудень 

Практичний 

психолог 

 

 

 

2. 

 

Індивідуальні консультації з батьками. щодо 

профілактики булінгу. 

 

За запитом 

 Практичний 

психолог 

 

 

 

3. 

Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу 

для своєї дитини. 

Ліцеїсти 

4-11 класів 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

 


