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План заходів, 

спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

№ 

п\п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідає Примітка 

1. Спрямувати інформаційно-

просвітницьку та  профілактичну 

діяльність педагогічних працівників на 

запобігання та протидію булінгу та 

нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі поведінки в міжособистісних 

стосунках. 

протягом 

року 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

2. Призначити відповідальну особу за 

проведення з учасниками освітнього 

процесу роботи щодо протидії булінгу 

(цькування) та оприлюднити цю 

інформацію на веб-сайті закладу. 

до 20.08.2022  Завідувач 

ЖДНЗ 

 

3. Ознайомити працівників закладу з 

планом заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню).  

до 01.09.2022  Вихователь-

методист 

 

4. Розробити правила поведінки 

дошкільнят в дошкільному закладі (в 

малюнках). 

вересень Практичний 

психолог, 

вихователі 

 

5. Проводити моніторинг ефективності 

впровадження Плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти  та 

внесення (за потреби) до нього змін, 

узагальнюючи результати вивчень  

наказом, довідкою. 

грудень, 

травень 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

6. Проводити методичні наради з питань 

аналізу ефективності впровадження 

Плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти. 

грудень, 

травень 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

7. Затвердити та оприлюднити Порядок 

подання та розгляду заяв про випадки 

булінгу в закладі освіти. 

до 01.09.2022  Завідувач, 

практичний 

психолог 

 

8. Проводити інструктажі працівників 

закладу та батьків щодо їх обов'язку 

повідомляти про випадки булінгу 

(цькування), учасниками або свідками 

якого вони стали, або підозрюють про 

вчинення по відношенню до інших осіб 

за зовнішніми ознаками, або про які 

отримали достовірну інформацію від 

інших осіб.  

щоквартально Практичний 

психолог, 

вихователь-

методист, 

вихователі 
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9. Невідкладно повідомляти (у строк, що не 

перевищує однієї доби) Головне 

управління Національної поліції в 

Житомирській області, департамент 

освіти про випадки булінгу в закладі 

освіти. 

при виявленні 

випадків  

булінгу 

Відповідальна 

особа 

 

10. Створити Комісію з питань розгляду 

булінгу (цькування) в закладі освіти та 

затвердити її склад, включити до складу 

комісії представників служби 

(управління) у справах дітей та 

Житомирського міського центру 

соціальних служб (за згодою). 

до 15.09. Завідувач  

11. Забезпечити надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які постраждали від 

булінгу, вчинили булінг, стали його 

свідками. Сприяти  створенню в закладі 

моделі партнерства та підтримки між 

педагогічним працівниками та батьками. 

протягом 

року 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

12.  Провести консультації для педагогів 

закладу на теми: 

- «Булінг в ЗДО – види та чинники» 

 

-«Що потрібно робити, якщо дитина 

стала жертвою булінгу!» 

 

-«Дитина з агресивною поведінкою: як 

реагувати та взаємодіяти?» 

(профілактика булінгу)  

 

 

грудень 

 

січень 

 

 

травень 

 

 

практичний 

психолог 

практичний 

психолог  

 

практичний 

психолог 

 

13. Провести консультації та зустрічі з 

батьками   на теми: 

-«Запобігання проявам дискримінації та 

булінгу, інших форм насильства, надання 

у разі потреби психолого-соціальної 

підтримки» (батьківська конференція). 

 

-«Протидія цькуванню дітей вдома»  

 

 

 

 

травень  

 

 

 

жовтень 

 

 

методист, 

практичний 

психолог  

 

 

практичний 

психолог 

 

14. Провести серію корекційно-

розвивальних занять з дітьми старшого 

дошкільного віку на тему: «Школа друзів 

та подруг». 

січень соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

15. Провести серію корекційно-

розвивальних занять з дітьми середнього 

дошкільного віку на тему: «Ми дружні 

хлопці та дівчата»  

листопад соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

16. Провести  діагностичне обстеження з 

метою  виявлення дітей які мають ознаки 

соціальної дезадаптації  

вересень-

жовтень 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 
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17. Провести онлайн-опитування педагогів 

та батьків щодо усвідомлення 

необхідності протидії булінгу та 

нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі поведінки в міжособистісних 

стосунках.    

жовтень-

листопад 

практичний 

психолог 

 

18. Долучитися до відзначення 

Всеукраїнського тижня з протидії 

булінгу (тематичні заняття,  дружні 

зустрічі з батьками тощо), в тому числі 

онлайн.  

з 27 вересня 

по 1 жовтня 

2022р. 

практичний 

психолог 

 

19. Залучати до антибулінгової пропаганди 

представників правоохоронних органів, 

громадських організацій. 

 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

20. Розміщувати на веб-сайті закладу 

інформаційні матеріали щодо 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню), номери телефонів «гарячих 

ліній», служб підтримки, державних та 

недержавних організацій, куди можуть 

звертатися постраждалі особи. 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог,  

вихователь-

методист 

 

21 Надати в департамент освіти копію 

Плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти на 2022-

2023 навчальний рік.  

до 09 вересня 

2022 року 

практичний 

психолог,  

вихователь-

методист 

 

22 Надати в департамент освіти звіт роботи 

ЖДНЗ за 2022-2023 навчальний рік щодо 

виконання Плану заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі.  

до 18 травня 

2023 року 

практичний 

психолог,  

вихователь-

методист 

 

 

 

 

 


