
ПЛАН  

заходів Радивилівського професійного ліцею  

щодо протидії булінгу (цькування) 

Номер 

п/п 

 

Назва заходу Відповідальні за 

виконання 

1.  

 

Проводити перевірку приміщень, території закладу 

освіти, з метою виявити місця, які потенційно 

можуть бути небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу (цькування), організація належних 

заходів  безпеки. 

 

 

Адміністрація 

закладу освіти 

(протягом року) 

2. 

 

Круглий стіл за участю представників служби у 

справах сім»ї, дітей та молоді. 

Представники 

служби у справах 

сім»ї, дітей та 

молоді (протягом 

року) 

3. 

 

Проведення виховних годин, бесід, виховних занять 

та лекцій стосовно толерантного ставлення один до 

одного в учнівському середовищі. 

Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

(протягом року) 

4. 

 

 Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 

Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

(протягом року) 

5. 

 

Консультативний пункт «Скринька довіри». Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

(протягом року) 

6. 

 

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та 

кібербулінг». 

Практичний 

психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники 

(протягом року) 

7. 

 

Відеолекторій  та перегляд відео презентацій. Психологічна 

служба (протягом 

року) 

8. 

 

 Зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів та органів юстиції з метою роз»яснення 

Працівники 

правоохоронних 



питання булінгу та змін в законодавстві України 

щодо питання відповідальності за булінг. 

 

органів, органів 

юстиції (протягом 

року) 

9. 

 

Проведення годин спілкування «Толерантність на 

нетерпимість».   

Класні керівники, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

10. 

 

Розглядати та з»ясовувати обставини випадків 

булінгу (цькування) в закладі освіти відповідно до 

заяв, що надійшли. 

Психологічна 

служба закладу 

освіти 

11. 

 

Налагодження роботи психологічної служби закладу 

освіти,зокрема в частині підвищення кваліфікації 

практичного психолога, соціального педагога т а 

формування вмінь і навичок щодо виявлення, 

протидії та попередження булінгу (цькування). 

Адміністрація 

закладу освіти 

(протягом року) 

12. 

 

Здійснювати психологічний супровід здобувачам 

освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування). 

Психологічна 

служба закладу 

освіти (протягом 

року) 

13. 

 

Проведення регулярного моніторингу безпечності та 

комфортності закладу освіти та освітнього 

середовища шляхом опитування, анкетування та 

вжиття відповідних заходів реагування. 

Адміністрація 

закладу освіти, 

психологічна 

служба (протягом 

року) 

 


