
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор НВК №3 

___________Л.В. Бабак 

 

ПЛАН 

заходів  спільних дій психологічної служби 

Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 

у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»  

щодо запобігання та протидії насильству, булінгу (цькуванню) 

на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

з/п 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу 

закладу освіти. Види та форми роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Діагностика  

1. Діагностика готовності дітей до навчання в школі. вересень Чернушич І.В. 

 Діагностика здобувачів освіти «групи ризику» та дітей, що 

знаходяться під опікою, інших вразливих категорій (за 

потребою) з метою подальшого планування індивідуальної 

роботи з  ними    

вересень 
Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

2. 
Спостереження за поведінкою здобувачів освіти на уроках та 

в позаурочний час з метою виявлення дезадаптації  учнів. 

вересень-

жовтень, 

лютий 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

3. 

Здійснення психологічного аналізу уроків 

вересень-

жовтень, 

лютий 

Чернушич І.В. 

 

 Діагностика міжособистісних стосунків в класних колективах 

(соціометрія за методикою Дж. Морено) 

вересень-

жовтень 
Полотнюк В.О. 

4. Корекція соціального паспорту школи. Виявлення дітей з 

особливим соціальним статусом. 
вересень Полотнюк В.О. 

 Обстеження житлово-побутових умов проживання здобувачів 

освіти, які знаходяться під опікою, дітей «групи ризику», 

дітей з сімей, які перебувають в складних життєві обставинах. 

вересень-

жовтень 

Полотнюк В.О., 

класні керівники 

Профілактика  

1. Лекторії, кінолекторії, бесіди, заняття з елементами 

тренінгу: 

Запобігання булінгу в шкільному середовищі 

Правопорушення і юридична відповідальність 

Мої права, мої обов’язки 

Азбука ввічливості 

Толерантність – крок до гуманності 

Профілатичні бесіди з метою запобігання вживання 

наркотичних речовин та небезпеки ВІЛ-інфекції 

Дивіться на нас як на рівних… 

Культура поведінки 

Культура спілкування з ровесниками 

Моя майбутня професія 

Бережіть здоров’я змалку 

Що таке самовиховання? 

Що для людини означає сім’я 

 

 

Вересень 

Жовтень 

Жовтень 

Листопад 

Листопад  

Листопад- 

Грудень 

Грудень  

Січень 

Лютий 

Березень 

Березень 

Квітень 

Травень 

Полотнюк В.О. 

Насильство. Як вміти себе захистити?  

Толерантність та взаємоповага як запорука мирногоспівіснування 

Шкідливі звички-знак біди 

Молодь за здоровий спосіб життя 

Мої права 

Булінг: ознаки, причини, шляхи запобігання 

Життя онлайн: профілактика інтернет-залежності 

Підлітковий бунт: як поводитися батькам 

впродовж 

року   

Листопад 

Грудень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Чернушич І.В. 



 Організація та проведення просвітницьких заходів, спрямованих 

на створення безпечного освітнього середовища, подолання 

насильства та булінгу серед дітей, вживання прекурсорів та 

отруйних речовин, профілактику торгівлі людьми, 

попередження правопорушень, бродяжництва та суїцидальної 

поведінки, формування знань з питань відповідального 

батьківства та відповідальної поведінки. 

Вересень-

травень  

 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

Корекція  

1. 

Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття. 

протягом року 

(за окремими 

планами) 

Чернушич І.В. 

Консультування  

1. Індивідуальне та групове консультування всіх учасників 

освітнього процесу з питань навчання та виховання, 

міжособистісних відносин, вікових криз, особистих проблем 

(лекторії, семінари, консиліуми) 

Впроджов 

року 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

2. Консультпункт для класних керівників з питання створення 

безпечного освітнього середовища здобувачів освіти та 

робота з дітьми, які відносяться до різних ознак сім’ї. 

Вересень- 

Травень 

(за потребою) 

 

Полотнюк В.О. 

 

 Консультування, бесіди з класними керівниками по 

плануванню виховної роботи зі здобувачами освіти з 

особливим соціальним статусом  

Вересень - 

жовтень 
Полотнюк В.О. 

 

3. Надання рекомендацій з проблем адаптації дітей в умовах 

оновлення змісту освіти (нові Державні стандарти 

початкової та середньої освіти, НУШ)  

Впродовж 

року  (за 

потребою) 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

 Профорієнтаційно-консультативна робота серед учнів 

(години спілкування, лекторії, бесіди за результатами 

вивчення інтересів). 

Березень- 

Квітень 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

Просвіта 

1. Просвіта батьків через організацію постійно діючого 

соціально-психологічного вісника та інформаційних стендів: 

Разом проти булінгу 

Батьки і діти. Шляхи порозуміння 

Зупинимо насильство в сім’ї разом! 

 

 

 

Вересень, 

грудень 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

2. Розміщення  матеріалів та рекомендацій з даної тематики на 

сайті закладу 
систематично 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

4. Бесіди для учнів по формуванню навичок здорового способу 

життя, запобіганню таких негативних явищ як паління, 

вживання алкоголю, наркотичних речовин, культура 

спілкування по мобільних телефонах, профілактика 

ВІЛ/СНІДу. 

Впродовж 

року 
Полотнюк В.О. 

5 . Виступи на нарадах, педрадах з метою просвіти педагогів 

щодо методів роботи з дітьми з особливими освітніми 

проблемами. 

За запитом 
Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

Організаційно-методична 

1. 
Організація та проведення благодійних акцій з метою надання 

гуманітарної та матеріальної допомоги учням. 

за графіком 

проведення 

акцій 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

2. 

Оформлення та ведення індивідуальних карток. 
вересень, 

протягом року 

Чернушич І.В. 

Полотнюк В.О. 

 

 

 

 


