
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЮ ТА ПРОТИДІЇ ЦЬКУВАННЮ 

 № Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

ІНФОРМАЦІЙНО – ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

   

Працівники 

ясел-садка 

 

Кожного 

навчального 

року 

 

Директор  1. Проводити щорічний  інструктаж з 

працівниками згідно рекомендаціям 

управління освіти з набуттям чинності 

Закону України від 19.02.19 № 2657 –VІІ 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» 

 2. Вивчення законодавчих документів, 

практик протидії цькуванню. 

Педагогічні 

працівники 

Упродовж 

року 

Директор, 

практичний 

психолог 

 3. Круглий стіл: «Протидія булінгу в 

дитячому колективі. Безпечний дитячий 

садок» 

Педагогічні 

працівники 

Кожного 

навчального 

року 

Директор, 

практичний 

психолог 

   

Батьки 

 

Упродовж 

року 

 

Практичний 

психолог 
 4. Психолого – педагогічна допомога: «Як 

допомогти дітям у складних ситуаціях» 

5. Контроль стану попередження випадків 

булінгу 

Колектив 

ясел-садка 

Щоквар-но, у 

разі 

необхідності 

Директор 

6. Обговорення питання протидії булінгу на 

загальних батьківських зборах 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Вересень 

Травень 

(кожного 

навчального 

року) 

Директор, 

практичний 

психолог 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

1. Проведення ранкових зустрічей з метою 

формування навичок дружніх стосунків. 

Вихованці 

ясел-садка 

Упродовж 

року 

Вихователі 

2. Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході годин 

спілкування, занять, прогулянок та 

ігрової діяльності. 

Вихованці 

ясел-садка 

Упродовж 

року 

Педагогічні 

працівники 

3. Перегляд мультиплікаційних матеріалів Вихованці Періодично Вихователь-



відповідної спрямованості. ясел-садка упродовж 

року 

відповідно 

віковій 

категорії 

методист 

4. Проведення  тематичних занять, розваг  

та заходів на тему: « Дитячі мрії та добрі 

справи» 

Вихованці 

ясел-садка, 

батьки 

Упродовж 

року 

Вихователі, 

музичні 

керівники 

 Проведення тематичних занять в яслах-

садку в рамках Всеукраїнського тижня 

права «Стоп булінгу» 

Вихованці 

ясел-садка, 

батьки 

Листопад 

2020 р. 

Практичний 

психолог, 

вихователі 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

1. Створення умов психологічної підтримки 

та профілактики сімейного булінгу в 

умовах пандемії 

Батьки, 

педагоги 

Упродовж 

карантинного 

періоду 

Практичний 

психолог 

2. Діагностування рівня напруги, 

тривожності: 

- спостереження за міжособистісною 

поведінкою здобувачів освіти; 

- опитування (анкетування) учасників 

освітнього процесу; 

- психологічні діагностики емоційних 

станів вихованців; 

 

Усі учасники 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

3. Профілактично-просвітницька робота. Батьки, 

педагоги 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1. 

 

Психологічні онлайн - консультації:  

- «Протидія цькування в дитячому 

колективі»; 

- «Стоп насильству в сім’ї». 

- «Безпека дітей  в інтернеті» 

Батьки 

вихованців 

Упродовж 

року 

Практичний 

психолог 

2. Проведення моніторингу безпечності та 

комфортності ясел-садка та освітнього 

середовища шляхом опитування, 

анкетування та вжиття відповідних 

заходів реагування. 

Батьки 

вихованців 

Кожні пів 

року 

Педагогічні 

працівники 

3. Інформаційна робота через веб-сайт ясел-

садка. 

Батьки 

вихованців 

Упродовж 

року 

Вихователь-

методист 

 
 


