
Затверджую 

Завідувач КЗ «ДНЗ №38 ВМР» 

_________________Борак Н.А. 

 

План заходів  

щодо запобігання та протидії булінгу  

в КЗ «ДНЗ №38 ВМР» 

на 2020 рік 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 
про 

виконання 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 Вивчення законодавчих актів та 
Закону України від 18.12.2019 року 
№ 2657-УІІІ «Про внесення змін до 
деяки законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню), 
практик протидії цькуванню 

До 
01.02.2020 

Адміністрація, 
працівники 

закладу 

 

2 Створення морально-безпечного 
освітнього простору 

Постійно Адміністрація, 
працівники 

закладу 

 

3 Тематичний брифінг з переглядом 
та обговоренням відео сюжетів для 
педагогів щодо ненасильницьких 
методів поведінки та виховання, 
вирішення конфліктів, управління 
власними емоціями та подолання 
стресу 

1р. на квартал Завідувач 
Борак Н.А. 

 

4 Контроль стану попередження 
випадків булігу 

Постійно Завідувач 
Борак Н.А. 

 

5 Консультаційна робота учасників 

освітнього процесу з питань 

профілактики та протидії булінгу 

Упродовж року за 

потребою 

Завідувач 
Борак Н.А. 
Вихователь- 
методист 
Долганова О. 

 

6 Анкетування учасників освітнього 
процесу з питань обізнаності з 
поняттям булінгу 

Березень 

2020 

Вихователь- 
методист 

Долганова О. 

 

7 Практичний семінар «Що треба 

знати про булінг» 

Квітень Вихователь-

методист 

Долганова О.А.  

  

 

8 Виробнича нарада «Протидія 
булінгу у дитячому колективі» 

Травень 

2020 

Завідувач 
Борак Н.А. 

 

Психологічний супровід 

1 Створення бази інструментарію для 
діагностування рівня напруги, 
тривожності в дитячих колективах 

Січень 

2020 

Практичний 
психолог 

Хоронжук Т.С. 

 

2 Діагностування рівня напруги, 
тривожності в дитячих колективах: -
спостереження за міжособистісною 

Протягом 

року 

Практичний 
психолог 

Хоронжук 

 



поведінкою здобувачів освіти; -
опитування (анкетування) учасників 
освітнього процесу; 
-психологічні діагностики 
емоційних станів вихованців. 

Т.С. 

3 Створення банку даних дітей «групи 

ризику» 

 

Січень-лютий Практичний 

психолог 

Хоронжук Т.С. 

 

Робота з дітьми 

1 Формування позитивного 
мікроклімату та толерантної 
міжособистісної взаємодії під час 
навчально-виховного процесу 

Постійно Педагоги  

2 Проведення ранкових зустрічей з 
метою формування навичок 
дружніх стосунків 

Постійно Педагоги  

3 Перегляд мультиплікаційних 
фільмів відповідного спрямування 

1р. на місяць Педагоги  

4 Заняття, бесіди з вихованцями 
закладу на тему: «Як можна 
образити дитину, як допомогти 
потерпілому» 

1р. на місяць Педагоги  

Робота з батьками 

1 Консультації для сімей здобувачів 
освіти при вступі дітей до ЗДО із 
Законом України «Про охорону 
дитинства» (розділ 2. Права та 
свободи дитини ст. 8, 10) 

Протягом 

року 

Завідувач 
Борак Н.А. 

 

2 Розробка пам’ятки «Булінг в 
освітньому процесі. Що робити 
батькам» 

Березень 

 

Практичний 
психолог 
Хоронжук 
Т.С. 

 

3 Обговорення питання протидії 
булінгу на батьківських зборах 

Протягом 

року 

Педагоги  

4 Рекомендації для батьків 

«Безконфліктне спілкування» 

Травень Педагоги   

5 Інформаційно-просвітницька робота 
через сайт закладу 

Постійно Вихователь- 
методист 
Долганова 
О. 

 

 


