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План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) 

в дошкільному підрозділі ЗНВК «Запорізька Січ»  
на 2022-2023 н.р. 

  
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання Відповідальні 

І. Нормативно – правове забезпечення попередження насильства та булінгу 

1. Опрацювання  нормативно – 
правових документів, щодо 
попередження насильства та 
булінгу 

Протягом року Заступник 
директора з 
НВР 

2. Надання інформації батькам, 
педагогам, розгляд на засіданнях 
виробничих нарад, оновлення 
інформації на веб-сайті закладу з 
проблеми запобігання та протидії 
булінгу 

Протягом року Заступник 
директора з 
НВР 

3. Невідкладне інформування 
відповідних органів, визначених 
Законом України від 18.12.2018 № 
2657-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу  
(цькуванню)», у разі виявлення 
випадків булінгу  

У разі виявлення 
випадків 

Заступник 
директора з 
НВР 

ІІ. Робота з вихованцями з питання запобігання  насильства та булінгу 

1. Заняття «Подорож до країни 
дружби» 

Листопад Практичний 
психолог 

2. Виставка малюнків «Стоп 
насильству!» 

Листопад Педагоги  

 Бесіда «Мої права та обов’язки» Грудень  Педагоги 



3. Заняття «Дружити – в мирі жити!» Березень Педагоги  

 Виставка малюнків «Моя сім’я», 
«Мій дитсадок», «Разом з друзями» 

Травень  Педагоги 

4. Перегляд мультфільмів «Жив собі 
чорний кіт», «Про пташок», «Вірте 
у любов, вірте у Різдво», «Курка, 
яка несла всяку всячину», «Гидке 
каченя» 

Протягом року Педагоги 

ІІІ. Робота з колективом з питання запобігання  насильства та булінгу 

1. Анкетування педагогів з питання 
обізнаності з поняття булінгу 

Жовтень  Практичний 
психолог 

2. Просвітницькі заходи, щодо 
попередження насильства над 
дітьми 

Протягом року Практичний 
психолог 

3. Психологічна допомога «Взаємодія 
вихователя з агресивними дітьми» 

Лютий Практичний 
психолог 

ІV. Робота з батьками з питання запобігання  насильства та булінгу 

1. Інформація для батьків: «Що таке 
булінг, чому про нього треба знати 
всім батькам» 

Жовтень Практичний 
психолог 

2. Консультація для батьків: «Капризи 
та впертість дітлахів» 

Січень Практичний 
психолог 

4  Буклет  «Насильство в сім’ї, шляхи 
запобігання» 

Березень  Практичний 
психолог 

5. Розповсюдження інформації щодо 
профілактики булінгу: пам’ятки, 
листівки –  інформаційні 
повідомлення  у Viber – групах, Veb 
– сайті ЗДО 

Протягом року Заступник 
директора з 
НВР  
педагоги 

 


