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План заходів, спрямованих на запобігання та протидію  

булінгу (цькуванню) в закладі ЗДО №30 «Журавлик»   

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Розробити план заходів щодо створення 

безпечного освітнього середовища в ЗДО 

та попередження протидії булінгу 

(цькування) 

вересень директор 

2 Призначити відповідальну особу 

уповноважену здійснювати контроль за 

виконанням плану заходів, спрямованих 

на запобігання та протидії булінгу 

вересень директор 

3 Забезпечити своєчасне виконання плану 

заходів щодо захисту учасників освітнього 

процесу від булінгу (цькування), 

організувати  контроль за його 

виконанням 

протягом 

року 

директор, 

практичний 

психолог, 

вихователь-

методист 

4 Проводити своєчасне корегування плану 

заходів щодо захисту учасників освітнього 

процесу від  булінгу (цькування) 

відповідно від ситуації та діючих 

нормативних документів 

протягом 

року 

директор, 

практичний 

психолог,  

вихователь -

методист 

5 Створювати безпечний до дитини садок. 

Перевірка приміщень, території ЗДО з 

метою виявити місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та 

сприятливими для вчинення боулінгу 

(цькуванню) в закладі 

протягом 

року 

директор, 

практичний 

психолог, 

вихователь -

методист 

6 Вивчати причини та умови виникнення 

можливих ситуацій, а також ймовірних 

ризиків проявів противоправної поведінки 

(насильницької поведінки) серед учасників 

освітнього процесу 

протягом 

року 

директор, 

практичний 

психолог, 

вихователь –

методист, 

вихователі 

7 Ознайомлення учасників освітнього 

процесу з нормативно-правовою базою та 

регулюючими документами щодо 

превенції проблеми насилля в освітньому 

середовищі 

протягом 

року 

директор 



8 Проводити моніторинг щодо недопущення 

булінгу з метою своєчасного реагування 

протягом 

року 

директор. 

практичний 

психолог, 

вихователь-

методист 

9 Оновлювати інформацію у куточку 

практичного психолога щодо булінгу 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

10 Забезпечити відкритий доступ на веб-сайті 

закладу до інформації щодо булінгу 

протягом 

року 

діловод 

Петрова А.В. 

11 Проводити роботу щодо запобігання 

булінгу з працівниками закладу: зустрічі, 

круглі столи, семінари, бесіди та 

консультації щодо ненасильницьких 

методів поведінки та виховання, вирішення 

конфліктів, управління власними емоціями 

та подолання стресу 

протягом 

року 

директор, 

практичний 

психолог, 

вихователь -

методист  

12 Проведити з вихованцями бесід, занять 

щодо формування прийомів звільнитися 

від напруження, скутості, навчання 

комунікативної та вербальної поведінки 

протягом 

року 

вихователі 

груп, 

практичний 

психолог 

13 Діагностувати дітей , вивчати дитячу 

тривожність через проективну методику, 

спостереження за емоційним станом дітей.  

Соціометричні обстеження. 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

14 Використовувати в роботі парціальну 

програму з розвитку соціальних навичок 

взаємодії дітей від 4 до 6-7 років  «Вчимося 

жити разом». Історії про ляльку з 

особистими історіями (лялька-персона 

методика соціального та психологічного 

розвитку дитини. 

протягом 

року 

вихователі, 

практичний 

психолог 

15 Розглядати заяви учасників освітнього 

процесу про випадки булінгу та вживання 

заходів реагування відповідно 

законодавства. 

протягом 

року 

директор 

16 Створення алгоритму реагування на 

випадки насильства серед вихованців: 

чіткий алгоритм можливих дії, 

відповідальності та компетенції педагога, 

представників адміністрації, практичного 

психолога 

 вересень директор 

17 Проведення просвітницької роботи з 

учасниками освітнього процесу щодо 

профілактики насильства 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

вихователь -

методист 



 


