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План заходів  

з запобігання та протидії булінгу(цькування)  

в Житомирському центрі розвитку дитини № 53 «АБВГДЕЙКА» 

на 2020-2021 н.р. 

 

№п/п Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу(цькування) 

1.  Підготовка наказу 

«Про запобігання 
булінгу (цькування) в 

закладі освіти» 

Червень Завідувач 

Тищук Л.І. 

2.  Підготовка положення  

«Про порядок дій 

персоналу при 
зіткненні з випадками 

булінгу (цькування) в 

закладі освіти» 

Червень Завідувач 

Тищук Л.І. 

3.  Наради з різними 
категоріями 

працівників з питань 

профілактики 

булінгу (цькування): 

 педагогічний 

персонал; 

 допоміжний 

персонал; 

 технічний 
персонал. 

Вересень Завідувач 

Тищук Л.І. 



4.  Обговорення та 
прийняття правил 

поведінки в групах, 

оформлення правил у 
вигляді 

наочності 

Вересень Вихователі 

5.  Створення (або 

оновлення) розділу 

про профілактику 
булінгу (цькування) 

і розміщення 

нормативних 

документів на сайті 
закладу освіти 

Вересень Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

6.  Підготовка методичних 

рекомендацій 

для педагогів: 

 з вивчення 

дитячого 

колективу; 

 з розпізнавання 

ознак насильства 

різних видів 
щодо дітей 

Жовтень Вихователь-методист 

Рясенчук А.П. 

7.  Підбір та розміщення 
інформації для 

просвітницького стенду 

«Психологічний 
порадник» на тему:  

«Булінг, що варто 

знати». 

Жовтень Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П.  

8.  Розробка 

інформаційного 
буклету для педагогів 

та батьків 

Листопад Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

9.  Перевірка 

інформаційної 

доступності 
правил поведінки та 

нормативних 

документів з 

профілактики булінгу 
(цькування) 

Листопад Завідувач 

Тищук Л.І. 



10.  Виступ на загальних 
батьківських зборах з 

профілактики 

булінгу (цькування) в 
груповому 

колективі 

 Завідувач 

Тищук Л.І. 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

Робота з педагогами та іншими працівниками закладу  

11.  Проведення 
інформаційної бесіди 

для педагогів закладу 

щодо запобігання 
булінгу (цькування) та 

заходів 

реагування. 

«Партнерська 
взаємодія педагога з 

дитиною» 

Листопад Завдувач 

Тищук Л.І. 

Вихователь-методист 

Рясенчук А.П. 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

12.  Інструктивна нарада з 

питань 

профілактики булінгу 

(цькування) з 
технічним 

персоналом. 

Листопад Завдувач 

Тищук Л.І. 

Вихователь-методист 

Рясенчук А.П. 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

13.  Заняття з елементами 

тренінгу для 

вихователів щодо 
запобігання булінгу 

(цькування) у 

закладі освіти 

Грудень Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 



14.  Консультування 
вихователів 

психологом, 

соціальним педагогом з 
проблемних ситуацій 

Протягом року Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

Робота з дітьми 

15.  Проведення занять з 

елементами тренінгів 

для дошкільників з 

розвитку навичок 
спілкування та мирного 

вирішення 

конфліктів 

Протягом року Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

16.  Проведення 

просвітницьких занять 

«Острів дружби » для 

вихованці 

логопедичних і 

старших груп 

Жовтень Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

17.  Проведення тижня 

толерантності  

Листопад Вихователь-методист 

Рясенчук А.П. 

Вихователі  

18.  Проведення виставки 

малюнків проти 

булінгу(цькування) 

Березень Вихователь-методист 

Рясенчук А.П. 

Керівник художньої 

студії  

Серилко Л.Б. 

Вихователі 

Робота з батьками 



19.  Виступи на тематичних 
групових та загальних 

батьківськіх зборах 

Жовтень  Завдувач 

Тищук Л.І. 

Вихователь-методист 

Рясенчук А.П. 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

20.  Підготовка пам'ятки 

для батьків про 

порядок реагування та 

способи 
повідомлення про 

випадки булінгу 

(цькування) щодо 
дітей, заходи 

захисту та надання 

допомоги дітям 

Жовтень Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

21.  Засідання батьківської 

ради на тему: «Діти без 
насильства» 

Листопад Завідувач 

Тищук Л.І. 

 

22.  Тематичні батьківські 

збори в групах 

Грудень-січень Вихователі 

23.  Проведення 

консультацій  з 

питань взаємин батьків 

з дітьми 

Протягом року Вихователі 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 



24.  Консультування 
батьків щодо захисту 

прав та інтересів дітей 

Протягом року Вихователі 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

25.  Самооцінка закладу 

освіти за 

показниками безпеки, 

комфортності, 
інклюзивності 

2 рази на рік Адміністрація закладу, 

колектив закладу 

26.  Анкетування батьків 
про безпеку в 

закладі  

Грудень Вихователі 

Психологічна служба 

Ковальова Л.В. 

Мянівська І.П. 

27.  Аналіз інформації за 

протоколами 
комісії з розгляду 

випадків булінгу 

(цькування) в закладі 
освіти 

За потребою Комісія з розгляду 

повідомлення про 

випадки булінгу в 

закладі 

 
 


