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№ 

з/п 
Заходи 

Термін  

виконання 
Відповідальний 

 
1 

Створення нормативно-правової бази 

щодо забезпечення запобігання та 

протидії булінгу. 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

вихователі ЗДО 

2 Створення безпечного предметно- 

просторового розвивального 

середовища в ЗДО вільного від 

насильства та булінгу (цькування) 

постійно Педагоги ЗДО 

3 Формування позитивних взаємин, 

толерантності та сприятливого 

мікроклімату серед здобувачів 

освіти у різних видах діяльності. 

постійно Педагоги ЗДО 

 

 
4 

Обробка матеріалів «Скриньки 

довіри» для батьків, педагогів, 

розгляд на засіданнях педагогічних 

рад, оновлення інформації на веб-

сайті закладу з проблеми запобігання 

та протидію булінгу. 

 
 

систематично 

 
Вихователь – 

методист 

Робота з педагогами: 

1 
Перегляд тематичних 

мультфільмів «Стоп, булінг!». 

Надання методичних рекомендцій 

щодо роботи з дітьми з використанням 

Мультфільмів. 

 

 

протягом 

року 

 

Вихователь- 

методист 

2 Психологічна вітальня «Майстерня 

успіху»: взаємодія вихователя 

з агресивними дітьми. 

 

листопад 
Вихователь- 

методист 

3 Перегляд тематичних 

мультфільмів «Стоп, булінг!». 

Надання методичних 

рекомендацій щодо роботи з 

дітьми з використанням 

мультфільмів. 

 

 

протягом 

року 

 

 

Педагоги ЗДО 

4 
Вивчення психологічного клімату в 

педагогічному колективі. 

жовтень Вихователь- 

методист 



5 Тематичний брифінг з переглядом та 

обговоренням відео сюжетів для 

педагогів щодо ненасильницьких 

методів поведінки та виховання, 

вирішення конфліктів, управління 

власними емоціями та подолання 

стресу. 

 

 

 

березень 

 

Педагоги ЗДО 

6 Інформаційно-просвітницькі заходи з 

учасниками освітнього процесу з 

питань запобігання і протидії булінгу 

у координації із службами у справах 

дітей,  підрозділами органів 

Національної поліції України, 

громадськими організаціями, тощо. 

 

 

 

лютий 

Завідувач ЗДО, 
вихователь- 

методист 

7 Психологічні та соціально- 

психологічні дослідження за 

запитами  адміністрації, педагогів, 

працівників 

 

За запитом 
Завідувач ЗДО 

Робота з дітьми: 

1 
Психологічне вивчення дітей «групи 

ризику» 

 
жовтень 

Педагоги ЗДО 

2 Бесіда «Мої права та обов’язки» листопад Педагоги ЗДО 

3 Організація та проведення занять та 

бесід, що формують у дітей уявлення 

про толерантність по відношенню до 

різних людей, справедливість, 

порядність 

 
Жовтень- 

квітень 

 
 

Педагоги ЗДО 

4 Заняття та розваги з використанням 
мультфільмів «Стоп, булінг!» 

 

протягом 

року 

Педагоги ЗДО 

5 Надання психолого-педагогічних 
послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), стали 

його свідками або постраждали від 

булінгу 

 
 

за запитом 

Вихователь- 

методист, 

вихователі 

6 Перегляд мультфільму «Жив собі 

чорний кіт» 
вересень вихователі 



 

7 Контроль стану попередження 
булінгу 

постійно Завідувач ЗДО 

Взаємодія з батьками: 

1 Розміщення нормативно-правових 
документів, телефонів довіри на 

інформаційних стендах та веб-сайті 

ЗДО для ознайомлення 

батьківської громадськості 

 
протягом  

року 

вихователь- 
методист 

2 Розповсюдження тематичних 
наочно-ілюстративних матеріалів  з 

теми «Булінг»: 

Пам’ятка «Як навчити дитину 

дякувати» 

Буклет «Що важливо знати про 

дитячу емпатію» 

 

 
протягом 

року 

 

 

вихователі 

3 Проведення консультацій: 
1. «Дитина - дзеркало батьків,  або 

що потрібно знати про дитячу 

агресію» 

2. «Жорстокість батьків – 

наслідки» 

 

 
протягом  

року 

 

вихователь- 

методист, 

вихователі 

4 Оформлення рекомендацій для 

батьків (в тому числі онлайн): 

1. «Як взаємодіяти з дитиною, що 

проявляє фізичну агресію» 

2. «Коли дружити складно» 

3. «Як навчити дитину дружити» 

4. «Дитяча дружба: як побачити 

проблему» 

 

 
протягом  

року 

 

вихователь- 

методист, 

вихователі 


