
Додаток 1 
 

до наказу 31.08.2021 № 243 а 
 

План заходів спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

в Вищому професійному училищі №1 м. Рівне 

на 2021 - 2022 н.р. 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

1. Організація комплексної 

систематичної 

інформаційно-профілактичної 

роботи з залученням спеціалістів 

закладів охорони здоров'я (Центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, органів внутрішніх справ, 

громадських організацій. 

Заст. дир.. з НВР, 

практичний психолог, 

спеціалісти закладів 

учні, 

педагоги 

вересень- 

жовтень 

2. Консультативна година з питань 

булінгу 

Практичний психолог учні, 

педагоги, 

батьки 

Постійно 

3. Тренінгове заняття: «Я і колектив. У 

злагоді до успіху» 

Практичний психолог мешканці 

гуртожит 

вересень 

4. Анкетуваня учнів: «Що я знаю про 

булінг» 

Практичний психолог, учні 1-го 

та 2-го 

жовтень-груде 

нь 

5. Психологічна корекція емоційних 

розладів особистості (зняття 

м'язового та емоційного 

напруження, підвищення 

самооцінки, навчання 

Практичний психолог за 

замовленн 

ям 

Постійно 

6. Проведення першої сесії тренінгу 

«Профілактика булінгу серед учнів» 

 1-й, 2-й 

курси 

жовтень 

-лютий 

7. Розробка та розповсюдження 

буклетів «Стоп булінг» 

Практичний психолог,  учні, 

педагоги, 

батьки 

листопад-груд 

ень 



8. Проведення циклу бесід з учнями 

про цінність особистості й життя та 

моральні якості особистості: 

- «Ціннісні орієнтації молоді»; 

- «Я-це Я»; 

- «Я маю право відчувати і 

висловлювати свої почуття»; 

«Сучасна людина -толерантна 

людина»; 

- «Людське життя як найвища 

цінність»; 

Етика міжнаціонального 

спілкування; 

«Моральні цінності в сучасному 

житті»; - «Про насильство та інші 

негативні явища суспільства»; 

Що означає слова «ксенофобія» і 

«расизм» та як боротися з цими 

явищами; 

«Історія виникнення та 

небезпечність розповсюдження 

національних угруповань скінхедів 

в Україні»; 

- «Милосердя і любов до 

ближнього» 

Заст. з ВР, практичний 

психолог, кл. керівники, 

вихователі 

учні всіх 

курсів 

вересень 

-травень 

9. Тренінг: «Формування 

комунікативних умінь і навичок» 

Практичний психолог, учні 1 -го 

курсу 

грудень 

10. Тренінг «Будуємо дім без насилля» Практичний психолог 1-й курс грудень 

 

11. 

Проведення другої сесії тренінгу 

«Профілактика булінгу серед учнів» 

Практичний психолог учні 

1-го, 2-го 

курсів 

березень-квіте 

нь 2020 р. 

12. Відеолекторій на тему: «Наслідки 

прояву явища булінгу». 

Практичний 

психолог,вихователі. 

учні 

1-го, 2-го 

мешканці 

гуртожит 

січень лютий 

13. Проведення тренінгу «Як я володію 

своїми емоціями» (профілактика 

проявів агресії)-перша сесія. 

Практичний психолог учні 

1 -го, 2-го 

курсів 

лютий 

14. Інтерактивна бесіда: «Все під 

контролем» 

Практичний психолог 1 -й курс лютий 

15. Бесіда: «Життя без насильства» Практичний психолог учні 

1 -го, 2-го 

курсів 

лютий 

березень 

квітень 



16. Проведення тренінгу в гуртожитку: 

«Долаємо агресію». 

Практичний психолог мешканці 

гуртожит 

ку 

квітень 

17. Відеолекторій: «Вся правда про 
суб'єктів насильства,методи 

протистояння булінгу» 

Практичний психолог, 
нарколог, 

спеціалісти закладів 

охорони здоров'я 

учні 
1-го, 2-го 

курсів . 

лютий 
березень 

18. Проведення тренінгу «Як я володію 

своїми емоціями» (профілактика 

проявів агресії) -друга сесія. 

Практичний психолог учні 

1-го, 2-го 

курсів 

травень 

19. Профілактичні бесіди з батьками 

учнів: «Поговоримо про боулінг, 

кібербулінг» 

Практичний психолог. батьки Постійно 

20. Проведення тематичних зустрічей 

на тему: «Запобігання та протидія 

булінгу» з залученням спеціалістів 

громадських організацій, закладів 

охорони здоров'я: 

- «Запобігання торгівлі людьми», 

«Експлуатація 

Практичний психолог, 

нарколог, 

спеціалісти закладів 

охорони здоров'я, 

учні, 

педагоги, 

батьки 

жовтень 

-травень 

 дитячої праці» («Благо»); «Єдність 

прав і обов'язків», «Посієш вчинок - 

виросте звичка» (органи внутрішніх 

справ); 

спеціалісти 

гром.організацій 

  

21. Командна робота учнів на тему: 

«Наше життя в позаурочний час» 

заст.. дир.. з 

ВР, 

практичний 

психолог, 

вихователі. 

учнівське 

самовряд 

ува 

ння 

Березень 

 

 

Заступник директора з ВР В’ячеслав ВОРОНЕВИЧ 


