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ПЛАН ЗАХОДІВ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ «СТОП БУЛІНГ!» В ДПТНЗ 

«ТОМАКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Категорія 

учасників 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Створення безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Постійно Адміністрація 

2. Профілактично-просвітницька, 

розвивальна робота 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Постійно Класні керівники 

3. Розробка буклетів з алгоритмом 

дій в разі вчинення булінгу до 

дитини та контактними даними 

організацій, куди можна 

звернутися за допомогою 

Здобувачі 

освіти 

Березень Вчитель 

інформатики 

4. Підготовка інформаційних 

плакатів з антибулінгової 

тематики 

Учні всіх 

навчальних 

груп 

Квітень Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

бібліотекар 

5. Тренінг «Як навчити дітей безпеці 

в Інтернеті» 

Батьки 

учнів 

Травень Класні керівники, 

вчитель 

інформатики 

6. Тиждень протидії поширення 

булінгу  

Педагоги та 

учні ліцею 

Жовтень Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

7. Тренінг «Насильство, жорстока 

поведінка: як захиститися, 

протидіяти, запобігати» 

Здобувачі 

освіти 

Жовтень Психолог 

8. Виставка малюнків «НІ булінгу!» Учасники 

освітнього 

процесу 

Листопад Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

9. Участь у круглому столі «Про 

застосування медіації для 

врегулювання та профілактики 

конфліктів у закладах освіти» 

Здобувачі 

освіти 

Грудень Практичний 

психолог 

10. Всеукраїнський тиждень 

права«Стоп булінг!» 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Грудень Адміністрація 

11. Засідання методичного 

об»єднання класних керівників - 

Класні 

керівники 

Протягом 

року 

Голова 

методичного 



«Формування навичок 

конструктивної взаємодії та 

толерантності у стосунках 

педагогів та сучасних батьків». - 

«Особливості прояву конфліктної 

поведінки дітей підліткового віку. 

Допомога батькам і педагогам у 

формуванні навичок 

самоконтролю у підлітків» 

об’єднання 

класних 

керівників 

12. Надання методичних 

рекомендацій щодо виявлення, 

реагування на випадки 

домашнього насильства і 

взаємодії педагогічних 

працівників закладів освіти із 

іншими органами та службами 

Педагоги Протягом 

року 

Адміністрація 

13. Просвітницькі заняття з 

елементами тренінгу та 

відеолекторієм «СТОП – Булінг» 

Батьки та 

учні  

Протягом 

року 

Класні керівники 

14. Просвітницькі заходи «Ліцей – 

простір без насильства» 

Батьки та 

учні  

Протягом 

року 

Класні керівники 

15. Індивідуальні консультації з 

питань вирішення конфліктних 

ситуацій, створення безпечного 

середовища у закладі освіти 

Педагоги, 

батьки, учні 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

голова 

методичного 

об’єднання 

класних 

керівників 

16. Батьківські збори «Булінг та 

кібербулінг», «Домашнє 

насильство як підґрунтя 

девіантної поведінки підлітка» 

Батьки 

учнів 

Протягом 

року 

Класні керівники 

27. Години спілкування: - «Вміння 

вирішувати конфліктні ситуації», 

- «Булінг та кібергулінг: поняття, 

форми вияву, ризики та захист», - 

«Знай та захищай свої права», - 

«Як поводити себе в конфліктній 

ситуації з однолітками» - 

«Кібербулінг? Не мовчи! Навчися 

захищати себе» 

Учні ліцею Протягом 

року 

Класні керівники 

18. Тренінг «Булінг: причини, 

наслідки. Як попередити». 

Педагоги Протягом 

року 

Адміністрація 

 

 

Розробила заступник директора з НВР                                             Світлана ЛИТОВЧЕНКО                                          


