
ЗАХОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 Кам’янського еколого-економічного ліцею,  спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

 

№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

1.  Профілактика (превенція) 

1. Психопрофілактика:популяризація психологічних знань 

про особистість “Пізнай себе” - для учнів і вчителів 

2. Популяризація умінь і навичок безконфліктної взаємодії 

 

Протягом року 

 

Протягом року 

 

Практичний психолог 

 

Соціальний педагог 

2.  Соціометричні дослідження класних колективів Протягом року Практичний психолог, 

соціальний педагог 

3.  Психодіагностика 

Діагностика та скринінг психологічного та соціального 

благополуччя учнів у закладі (інтерв’ю, спостереження, 

бесіди, анкетування) 

 

Протягом року 

 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

4.  Просвіта 

Психологічна просвіта учнів, їх батьків та педагогічних 

працівників 

“Поняття “булінг” та “мобінг”, їх небезпека для колективу та 

особистості учня” - бесіди на виховних годинах, батьківських 

зборах 

“Явище “булінг” в колективі учнів. ” 

“Закон України про булінг” - бесіди з учнями на виховних 

годинах, з батьками учнів на батьківських зборах 

 

 

 

Вересень-жовтень 

 

 

Вересень-жовтень 

 

 

 

 Практичний психолог 

 

 

Соціальний педагог 

5.  Співпраця психологічної служби закладу та педагогічного 

колективу в створенні безпечного освітнього середовища 

Вересень Соціальний педагог,  

практичний психолог 

6.  Онайомлення педагогічних працівників з алгоритмом дій 

вчителя (якщо жертвою булінгу став учень) — нарада при 

директорі 

Жовтень Практичний психолог,  

соціальний педагог 

7.  Кібербулінг, його характерні риси і небезпеки Січень-лютий Практичний психолог,  



Рекомендації батькам, учням, вчителям соціальний педагог 

8.  Явище булінг в учнівських колективах 

Виступ на батьківських зборах 

Січень-лютий Практичний психолог,  

соціальний педагог 

9.  Ознайомлення з алгоритмом дій вчителя, якщо жертвою 

булінгу став сам вчитель  

Березень Практичний психолог,  

соціальний педагог 

10.  Збереження психологічного та соціологічного здоров’я учня 

засобами формування безпечного освітнього середовища — 

методичне обєднання класних керівників 

Профілактика булінгу, як соцільного явища -  методичне 

обєднання класних керівників 

Листопад 

 

 

Листопад 

Практичний психолог 

 

 

Соціальний педагог 

11.  Години психолога, соціального педагога: 

“Самооцінка та її значення у спілкуванні” 

“Як вирішувати конфліктні ситуації” 

“Я та інші — конструктивне спілкування” 

“Як взаємодіяти в колективі, поважаючи себе та інших” 

Протягом року Практичний психолог,  

соціальний педагог 

12.  Заняття з елементами тренінгу: 

“Булінг та мобінг в учнівських колективах” (учні 8 класу) 

“Від кого залежить комфортність учня у класі” (учні 8 класу) 

 

Листопад 

Грудень 

 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

13.  Психологічне консультування (за потреби) Протягом року Практичний психолог 

14.  Соціально-психологічний супровід та допомога учасниках 

освітнього процесу (за запитом) 

Протягом року Практичний психолог,  

соціальний педагог 

15.  Комунікація та співпраця з профільними фахівцями Протягом року Практичний психолог,  

соціальний педагог 

 


