
Додаток №1 

до наказу №129 від 

25.08.2022 р 
 

План заходів Криворізького ліцею №129,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  

на 2022-2023 н.р. 

 

№ 

з/п 

Захід Термін 

виконання 

Відповідальні за 

проведення 

1 Виявлення місць у закладі освіти, 

які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими 

для вчинення булінгу 

Протягом 

року 

Соціальний педагог 

Козієнко О.С. 

2 На нараді педагогічних 

працівників довести до відома 

всіх педагогів-організаторів 

класів нормативні документи 

щодо протидії булінгу в закладі 

освіти 

Вересень Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С. 

3 Проводити обстеження житло-

побутових умов проживання 

дітей, які потребують підвищеної 

уваги, сімей, що опинилися у 

складних сімейних обставинах 

Протягом 

року 

Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

педагоги-організатори 

класів 

4 Розробка індивідуального плану 

психолого-педагогічного 

супроводу учнів «групи ризику» 

Вересень Практичний психолог 

Мирна Д.В.  

5 Виступ-презентація «Що потрібно 

знати про булінг» 

Вересень Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В. 

6 Всеукраїнський тиждень протидії 

булінгу (за окремим планом) 

Вересень Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В. 

7 Організація та проведення 

виховних годин із питань 

попередження та запобігання 

булінгу, превентивного 

виховання, формування 

загальнолюдських моральних 

цінностей (тренінгових занять, 

тематичних квестів, 

психологічних ігор, дискусій, 

розмов по колу, «круглих столів», 

Протягом 

року 

Педагоги-організатори 

5-11 класів 



бесід, ситуативно-рольових ігор 

тощо). 

8 Розгляд питання протидії 

асоціальній поведінці та булінгу в 

освітньому середовищі на 

батьківських зборах 

Вересень, 

травень 

Педагоги-організатори 

5-11 класів 

9 Перегляд відеороликів щодо 

основних правил користування 

Інтернетом та соціальними 

мережами 

Вересень Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В., педагоги-

організатори 5-11 

класів 

10 Тренінг “Ненасильницька 

комунікація” для учнів 7-х класів 

Вересень Соціальний педагог 

Козієнко О.С. 

11 Інформаційний дайджест 

“Тролінг і кібербулінг. Як бути?” 

для учнів 5-7 класів 

Жовтень Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

педагоги-організатори 

5-11 класів 

12 Перегляд відеоролику “Stop 

Sexting” з подальшим 

обговоренням для учнів 8-10 

класів 

Жовтень Педагоги-організатори 

8-11 класів 

14 Проведення спільно з 

представниками Сектору 

ювенальної превенції заходів 

щодо попередження булінгу та 

відповідальність у разі його 

здійснення (за згодою) 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С., 

педагог-організатор 

Салогуб В.М. 

15 Психодіагностика здобувачів 

освіти (вибірково) на визначення 

схильності до агресивної 

поведінки 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

Мирна Д.В. 

16 Проведення тематичних бесід, 

відеолекцій, тренінгових занять 

щодо запобігання та протидії 

булінгу, формування моральних 

цінностей за участю громадських 

організацій та провідних 

спеціалістів. 

Протягом 

року 

Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В., педагог-

організатор Салогуб 

В.М. 

17 Перегляд та обговорення 

тематичних відеофільмів для 

учнів 5-7 класів 

Протягом 

року 

 Педагоги-організатори 

5-7 класів 

18 Підготовка пам’яток для 

здобувачів освіти «Як протидіяти 

булінгу» 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

Мирна Д.В., педагоги-

організатори 5-11 

класів 



19 Тиждень соціально-психологічної 

служби (за окремим планом) 

01.11.2022-

08.11.2022 

Соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В. 

20 Зустріч-діалог «Я не повинна 

мовчати» для учениць 9-10 класів 

Листопад Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С., 

педагог-організатор 

Салогуб В.М. 

21 Тиждень медіа грамотності (за 

окремим планом) 

Листопад Учителі інформатики 

Горшкова Г.А., 

Безкровна С.Д., 

педагог-організатор 

Салогуб В.М. 

22 Міська просвітницько-

профілактичній акція «16 днів 

проти насильства» (за окремим 

планом) 

25.11.2022-

10.12.2022 

Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С., 

соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В., педагог-

організатор Салогуб 

В.М. 

23 Інформаційний дайджест 

“Батьківство в епоху цифрових 

технологій” 

Листопад Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С., 

педагог-організатор 

Салогуб В.М. 

24 Урок-квест “Живи вільно” 

(протидія грумінгу та 

кібербулінгу) для учнів 8-х класів 

Грудень Викладач курсу 

«Основи безпеки 

життєдіяльності» 

Баюра О.О. 

25 Тиждень правових знань (за 

окремим планом) 

Грудень Учитель права Дейнеко 

А.В., соціальний 

педагог Козієнко О.С. 

26 Педагогічна рада «Формування 

безпечного освітнього 

середовища в ліцеї як одне з 

пріоритетних завдань закладу» 

Січень Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С. 

27 Поради «Як допомогти дітям 

впоратися з булінгом» 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

Мирна Д.В. 

28 Батьківський всеобуч на тему 

«Безпечне середовище. Булінг. 

Адміністративні стягнення 

порушників.» 

Січень Педагоги-організатори 

5-11 класів 

29 Міська просвітницька акція 

«Лайкоманія у соціальних 

мережах» (за окремим планом) 

Січень Учителі інформатики 

Горшкова Г.А., 

Безкровна С.Д., Салівон 

І.В., педагог-



організатор Салогуб 

В.М. 

30 Перегляд відео – презентацій 

«Булінг у школі. Як його 

розпізнати. Кібербулінг або 

агресія в інтернеті» 

Лютий Учителі інформатики 

Горшкова Г.А., 

Безкровна С.Д., Салівон 

І.В., педагог-

організатор Салогуб 

В.М. 

31 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу». 

Березень Заступник директора з 

ВР Козаченко Н.С., 

соціальний педагог 

Козієнко О.С., 

практичний психолог 

Мирна Д.В. 

32 Години спілкування учням 5-11-х 

класів на тему «Кібербулінг. Як 

протидіяти» 

Квітень Педагоги-організатори 

5-11 класів 

33 Тренінгове заняття «Як 

протистояти тиску та відстоювати 

власну позицію» учням 5-6 класів 

Травень Педагоги-організатори 

5-х та 6 – х класів 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


