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Наказом директора  
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План заходів Первомайського професійного ліцею, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

на 2018/2019 навчальний рік 

 

№
 з

/п
 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 Опрацювання Закону України від 18 

грудня 2018 р. №2657-VIII «Про  

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу» 

лютий 
Юртаєва І.В. – заступник 

директора з НВихР 

2 Розміщення на сайті Первомайського 

професійного ліцею 

- правил поведінки здобувачів освіти; 

- процедури подання учасниками 

освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу в закладі освіти; 

- порядок реагування на доведені 

випадки булінгу в закладі освіти 

березень 
Юртаєва І.В. – заступник 

директора з НВихР 

3 Організація чергування адміністрації, 

викладачів, майстрів виробничого 

навчання  

постійно адміністрація 

4 Підвищення ефективності роботи ради 

профілактики правопорушень. 
постійно 

Юртаєва І.В. – заступник 

директора з НВихР 

5 Розробка просвітницько-інформаційного 

буклету для педагогів щодо профілактики 

боулінгу серед учасників освітнього 

процесу 

березень 

Лук’янчикова О.В. – 

методист,  

Недоріз Л.І. – психолог  

6 Навчально-практичний семінар: 

«Профілактика насильства в закладі 

освіти як умова соціалізації учнів» 

травень Недоріз Л.І. – психолог 

7 Індивідуальні консультації з питань 

соціалізації учнів 
постійно Недоріз Л.І. – психолог 

8 Виховні години «Кібербулінг або агресія 

в Інтернеті», «Стережіться, бо що посієш, 

те й пожнеш» 

постійно 
класні керівники, майстри 

виробничого навчання 



9 Батьківські збори «Як не загубити дитину 

в Інтернеті», «Що таке булінг? 

Профілактика виникнення та подолання 

проявів булінгу» 

за графіком 
класні керівники, майстри 

виробничого навчання 

10 «Булінг та його прояви» (індивідуальні 

консультації для педагогів, батьків, учнів) 
постійно 

Недоріз Л.І. – психолог 

11 Анкетування «Життєві цінності підлітків» квітень Недоріз Л.І. – психолог 

12 Бесіди «Попередження соціально-

небажаних вчинків підлітка» 
постійно 

класні керівники, майстри 

виробничого навчання 

13 Перегляд відеороликів Ніка Вуйчича «Нік 

Вуйчич про булінг в школі» 

квітень-

червень 

класні керівники, майстри 

виробничого навчання 

14 Проведення бесід, лекцій спільно зі 

спеціалістами  сектору ювенальної 

превенції Первомайського відділу поліції, 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

постійно 

Юртаєва І.В. – заступник 

директора з НВихР 

 

 

 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи   І.В. Юртаєва 


