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План заходів  

Сіверського професійного ліцею, 

спрямовані на протидію булінгу 

 

№ Назва заходів 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 

Забезпечення неухильного виконання 

педагогічними працівниками ліцею Конвенції 

ООН «Про права дитини», Закону України «Про 

охорону дитинства»,Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)” № 

2657-VIII від 18 грудня 2018 року 

Постійно 

протягом 

року 

Директор ліцею 

2 

Проведення засідань інструктивно – 

методичних нарад, психолого – педагогічних 

семінарів, методичних  об’єднань класних 

керівників на тему «Організація та проведення 

профілактичної роботи щодо попередження 

випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу» 

 

Постійно 

протягом 

року 

Директор ліцею, 

Заступники директора, 

практичний психолог, 

викладачі, майстри в/н 

3 

Залучення працівників поліції, охорони 

здоров’я, служб по ділам дітей та інших установ 

з писань правової освіти та профілактики 

правопорушень для запобігання проявів булінгу 

серед молоді ліцею 

 

Постійно 

протягом 

року 

Практ. психолог, заст. 

дир. з НВхР, сумісно з 

працівниками установ 

4 

Проведення просвітницької роботи серед 

учнів ліцею, їх батьків, педагогічних 

працівників, спрямованої на профілактику 

булінгу 

Постійно 

протягом 

року 

Заст. дир. з НВхР, 

практичний психолог, 

викладачі, класні 

керівники 

5 

Формування негативного ставлення учнів 

ліцею до агресивного поводження та 

протиправних дій 

Постійно 

протягом 

року 

Заст. дир. з НВхР, 

практичний психолог, 

викладачі, класні 

керівники 

6 

Проведення Всеукраїнського тиждня з 

протидії булінгу «16 днів проти булінгу» 

 

Жовтень 
Заст. дир. з НВхР, 

практичний психолог 



7 
Проведення тиждня «Правового виховання та 

правових знань» 

Листопад - 

грудень 

Викладач історії та 

правознавства, класні 

керівники 

8 

Проведення профілактичних заходів серед 

учнів ліцею з метою попередження  

підліткового насильства, булінгу, агресивності 

та жорстокого поводження 

Протягом 

року 
Практ. психолог 

9 

Проведання моніторингу виникнення всіх 

форм насильства серед учнівської молоді, 

визначення причин тривожності та агресивності 

Протягом 

року 
Практ. психолог 

10 

Пропагувати під час освітньо - виховного  

процесу формування навичок здорового способу 

життя серед молоді, запровадження високої 

педагогічної культури, толерантного ставлення 

до усіх учасників навчального процесу 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВхР, 

практичний психолог, 

викладачі, класні 

керівники 

11 

В разі виявлені фактів булінгу негайно 

створити у ліцеї комісію з розглядання цього 

питання та надати інформацію відповідним 

правоохоронним органам 

Протягом 

року 
Директор  ліцею 

12 

При необхідності надавати постраждалим від 

булінгу та насильства в сім’ї соціально-

психологічні та інформаційні послуги 

Протягом 

року 
Практ. психолог 

 


