
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор ДПТНЗ «Рівненський 

центр ПТО сервісу та дизайну» 

Михайло НАЗАРУК  

_________________ 

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькування) в ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну» 

№ 

з/п 

Заходи Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Інформаційно-профілактична 

робота з залученням Центром 

громадських ініціатив 

«Чайка», іншими 

організаціями, установами 

охорони здоров’я,  

соціального захисту тощо. 

Учні І-ІV 

курсів, 

педагоги 

Впродовж 

року 

Заступник 

директора з 

НВих Р, 

практичний 

психолог, 

спеціалісти 

закладів 

2.  Індивідуальні та групові 

бесіди з учнями, які 

постраждали від булінгу. 

Учні І-ІV 

курсів, 

педагоги 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог 

3.  Фактори, які сприяють 

виникненню булінгу (лекція) 

Учні 

(гуртожиток) 

Жовтень Практичний 

психолог, 

вихователі 

4.  Попередження насилля на 

стадії побачення (відео-

лекторій) 

Учні І-ІV 

курсів 

Листопад Практичний 

психолог 

5.  Психологічний комфорт 

педагога (міні-тренінг) 

Педагоги Травень Практичний 

психолог 

6.  Подолання конфліктності 

(тренінг з елементами бесіди) 

Учні І-ІV 

курсів, 

педагоги, 

вихователі 

Травень Практичний 

психолог 

7.  Булінг: жертви й ініціатори 

булінгу (година спілкування) 

Учні І-ІV 

курсів 

Квітень Практичний 

психолог 

8.  Бесіда: «Ми проти булінгу та 

кібербулінгу!!!» 

Учні І-ІV 

курсів 

Червень Практичний 

психолог 

9.  Підготовка тематичних 

буклетів за участю учнів  

Учні І-ІV 

курсів 

Вересень Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

10.  Бесіда: «Соціально-

психологічна профілактика 

стресів та стресових розладів». 

Учні І-ІV 

курсів 

Жовтень Практичний 

психолог 



11.  Тиждень толерантності  Учні І-ІV 

курсів, 

педагоги 

Листопад Учнівське 

самоврядування, 

класні 

керівники 

12.  Проведення консультацій 

практичного психолога з 

питань взаємин батьків з 

дітьми 

Учні І-ІV 

курсів, 

батьки 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

13.  Індивідуальна робота з 

учнями: 

«Культура спілкування та 

взаємовідносин»; 

- милосердя; 

- духовність; 

- співчуття; 

- уважність; 

- доброта. 

- «Будьмо ввічливими». 

Учні І-ІV 

курсів 

(гуртожиток) 

Грудень Вихователі 

14.  Анонімне анкетування учнів 

про випадки булінгу 

(цькування) в навчальному 

закладі. 

Учні І-ІV 

курсів 

Грудень Практичний 

психолог 

15.  Проблеми спілкування в 

системі «батьки - діти» 

(індивідуальні бесіди) 

Батьки Впродовж 

року 

Практичний 

психолог, класні 

керівники 

16.  Погана поведінка дитини: як 

розпізнати мету і що робити 

(заняття з елементами 

тренінгу) 

Учні І-ІV 

курсів 

Грудень  

17.  Накопичувати матеріали з тем: 

«Ми за здоровий спосіб 

життя»; 

«СНІД і його наслідки»; 

«Скільки коштує наше життя з 

цигаркою?»; 

«Бійтесь байдужих» (про 

зловживання спиртними 

напоями). 

«Згубний дурман» (про 

наркоманію). 

Учні І-ІV 

курсів 

(гуртожиток) 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог, 

вихователі 

18.  Профілактичні, виховні 

заходи в позаурочний час 

Учні І-ІV 

курсів 

Впродовж 

року 

Заст. дирек. з 

НВихР, 

вихователі, 

практичний 



психолог 

19.  Бесіда: «Моя поведінка в 

критичних життєвих 

ситуаціях». 

Учні І-ІV 

курсів 

Червень Класні 

керівники, 

майстри в/н 

20.  Зустріч учнів із працівниками 

правоохоронних органів м. 

Рівне, на тему: «Булінг. 

Відповідальність за вчинення 

правопорушень та злочинів». 

Учні І-ІV 

курсів 

Впродовж 

року 

Заст. дирек. з 

НВихР, класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

Заступник директора з НВихР     Андрій КУЗЬМИЧ 


