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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: висвітлення методів діагностики булінгу (цькування) 
в закладі освіти з метою своєчасного реагування та 
організації системної протидії булінгу (цькуванню) і 
кібербулінгу.  
 
Завдання:  
- визначити завдання та види діагностики булінгу 
(цькування);  
- сформувати початкові вміння та знання діагностувати 
булінгу (цькування) в освітньому середовищі, а саме: 
розуміти критерії виявлення булінгу (цькування) та наслідків 
для фізичного та психічного здоров’я сторін булінгу 
(цькування); володіти методами індивідуальної діагностики 
психологічного стану дитини для з'ясування її ймовірної 
приналежності до групи ризику (ймовірних кривдників або 
ймовірних жертв); володіти ігровими методами діагностики 
булінгу (цькування) в групі (класі);  володіти засобами 
раннього виявлення булінгу (цькування) в закладі освіти; - 
володіти методикою моніторингу процесу булінгу 
(цькування) і ефективності заходів для його подолання;  
- познайомити з переліком питань для опитування і бесід з 
дітьми щодо кібербулінг. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Лекція 1. Завдання діагностики та її різновиди. Індивідуальна 
діагностика.  
Лекція 2. Критерії визначення шкоди фізичному і психічному 
здоров’ю, заподіяної булінгом (цькуванням).  
Лекція 3. З'ясування обставин випадку булінгу (цькування).  
Лекція 4. Ігрові методи діагностики булінгу (цькування) в 
групі/класі.  
Лекція 5. Початкова діагностика ситуації булінгу (цькування) 
в закладі освіти.  
Лекція 6. Загальний моніторинг протидії булінгу 
(цькуванню) в закладі освіти.  



Лекція 7. Діагностика кібербулінга та інформаційної безпеки 
в закладі освіти. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/deps/ps/buling/module3
/konspekt.pdf 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

_ 

 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  
 
 


