
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом ЛПЛЗТ 

від 01.09.2021 року №241 

(Додаток 2) 

 

ПЛАН 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) 

у Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

 

 

1 

Провести інструктивну нараду з майстрами 

виробничого навчання та класними 

керівниками про проведення профілактичної 

роботи щодо попередження випадків булінгу 

(цькування) серед учасників освітнього 

процесу» 

 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

 

вересень 

Заступник 

директора з НВихР  

Дякунчак Н.Я. 

 

2 Опрацювати правила та обов’язки здобувачів 

освіти, батьків, правила користування 

мережею Інтернет,  щоб зменшити ризик 

булінгу 

І- ІV курс до 15.09.2021 Майстри в/н,  

класні керівники 

3 Проводити інформаційно-просвітницьку 

діяльність серед здобувачів освіти щодо 

булінгу (цькування) та нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі поведінки 

у міжособистісних стосунках 

 

 

І- ІV курс 

 

 

постійно 

протягом 

року 

 

 

Майстри в/н, 

 класні керівники 

 

4 

Виховні години на тему: «Булінг: причини, 

наслідки, шляхи подолання» у межах 

Всеукраїнського тижня з протидії булінгу  

 

І- ІV курс 

вересень Майстри в/н, класні 

керівники 

 

5 

Перегляд відеосюжетів щодо 

ненасильницьких методів поведінки та 

виховання, вирішення конфліктів, управління 

власними емоціями та подолання стресу 

 

І-ІV курс 

 

жовтень 

Майстри в/н, класні 

керівники 

 

6 

Зустріч з працівниками ювенальної превенції 

на тему: «Протидія булінгу (цькування) в 

учнівському середовищі» 

 

І курс 

 

лютий 

Заступник 

директора з НВихР  

Дякунчак Н.Я.  

 

7 

 

Бесіда на тему: «Порядок реагування на 

доведені випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу (цькування)» 

 

І-ІV курс 

 

листопад-

грудень 

Юрисконсульт 

Ніколаєнко-Сосєдка 

О.Ю. 



8 Години спілкування «Кібербулінг: загроза 

ХХІ століття» 

І-ІІІ курс протягом 

року 

Викладач 

інформатики 

Рожкова Т.Д. 

9 Моніторинг «Насильство в учнівському 

середовищі» 

І-ІV курс протягом 

року 

Соціальний педагог 

10 Тренінгове заняття «Конфлікт. Шляхи 

подолання конфліктів» 

І курс листопад Практичний 

психолог 

Тузко Т.С. 

11 Інтерактивне заняття для працівників ліцею 

«Протидія булінгу» 

Працівники 

ліцею 

січень Практичний 

психолог 

Тузко Т.С. 

12 Перегляд відеороликів «Кібербулінг або 

агресія в інтернеті: способи розпізнавання і 

захист дитини» 

І-ІV курс протягом 

року 

Викладач 

інформатики 

Рожкова Т.Д. 

13 Години спілкування за участю ювенальної 

превенції «Не допускай проявів булінгу 

(цькування) над собою» 

ІІ курс квітень Заступник 

директора з НВихР  

Дякунчак Н.Я., 

майстри в/н, класні 

керівники 

14 Поради батькам, щоби зменшити ризик 

булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 

Батьківська 

громадсь-

кість 

протягом 

року 

на 

батьківських 

зборах 

Заступник 

директора з НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

майстри в/н, класні 

керівники 

 

15 

Консультативний пункт «Скринька довіри» Учасники 

освітнього 

процесу 

постійно Практичний 

психолог 

Тузко Т.С. 

16 Розробити і виготовити роздатковий матеріал, 

буклети «Стоп – Булінг» з метою запобігання 

булінгу (цькування) серед учасників 

освітнього процесу. 

Оновлювати інформацію про булінг на сайті 

ліцею 

 протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

17 Співпрацювати з фахівцями служби у справах 

дітей, соціальної служби для сім'ї, дітей та 

молоді щодо профілактичної роботи з питань 

попередження булінгу (цькуванню) та 

насильству в сім’ях відповідно до окремих 

спільних планів 

Учасники 

освітнього 

процесу 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

Практичний 

психолог 

Тузко Т.С. 

18 Розміщувати та оновлювати інформаційні 

матеріали щодо профілактики булінгу  на 

сайті закладу освіти та стендах 

 протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

Практичний 



психолог 

Тузко Т.С. 

19 Поновити інформаційний куточок для 

здобувачів освіти із переліком організацій, до 

яких можна звернутися у випадках насилля та 

правопорушень 

 до 01.10.2021 Заступник 

директора з НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

Практичний 

психолог 

Тузко Т.С. 

20 Проходження курсу «Протидія та 

попередження булінгу (цькування) в закладі 

освіти» на сайті «Prometheus» та отримання 

сертифікатів 

Педагогічні 

працівники 

протягом 

року 

Педагогічні 

працівники, які не 

мають відповідних 

сертифікатів 

21 Участь педагогічних працівників у семінарах, 

нарадах, вебінарах щодо протидії булінгу 

Педагогічні 

працівники 

протягом 

року 

 

22 Індивідуальні консультації з батьками щодо 

профілактики булінгу 

Батьки протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

Практичний 

психолог 

Тузко Т.С.,  

майстри в/н,  

класні керівники 

23 Моніторинг безпечності та комфортності 

закладу освіти та освітнього середовища 

шляхом опитування, анкетування та вжиття 

відповідних заходів реагування на виявлені 

випадки булінгу (цькуванню) 

І-ІV курс травень Практичний 

психолог 

Тузко Т.С., 

соціальний педагог 

Чуніхіна М.В. 

 

 

 

Директор ЛПЛЗТ      Ольга АГЄЄВА 


