
План
заходів спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) у ЗДО «Центр Пагінець» 
на 2022 - 2023 н. р.



№з/п Найменування заходів Відповідальні 
за виконання

Термін 
виконання

І.Нормативно — правове забезпечення попередження насильства та 
булінгу
1.1. Ознайомити педагогічний колектив

з нормативними документами:

- Закон України «Про освіту» 
частина 1, стаття 64;

- Наказ МОН України №293 від 
26.02.2020р. «Про 
затвердження плану заходів, 
спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню) 
в закладах освіти»;

- Наказ МОН України «Деякі 
питання реагування на 
випадки булінгу (цькування) 
та застосування заходів 
виховного впливу і закладах 
освіти» від 28.12.2019 №1646

- Додаток до листа МОН від 
13.04.2020 № 1/9-207

- -Лист МОН від 30.05.2022 
№1\5735-22 « Про запобігання 
та протидію домашньому 
насильству в умовах воєнного 
стану в Україні»

В. Жильчук Жовтень 2022

1.2. Проведення моніторингу 
ефективності виконання плану 
заходів, спрямованих на запобігання 
булінгу в ЗДО «Центр Пагінець», 
виявлення проблем у сфері 
запобігання та протидії булінгу, 
вжиття заходів для їх вирішення.

В. Жильчук 
Д. Ожелевська

Один раз в 
півріччя

1.3. Створення електронного кейсу 
«Протидія булінгу» (Нормативні 
документи, пам’ятки, порадники, 
відеоролики»

С. Ксьондзик Грудень - 
січень 2022- 

2023

ІІ.Робота з колективом з питання запобігання насильства та булінгу
2.1. Освіта в онлйн режимі:

- Розміщення на сайті ЗДО «Центр
Пагінець» пам’яток, порадників, 
нормативних документів,

С. Ксьондзик Раз у квартал



відеороликів з питань 
запобіганню випадків булінгу 
(цькуванню)

2.2. Проведення профілактичної 
роботи щодо запобігання булінгу в 
ЗДО

І. Михайлова Систематично

2.3. Проведення діагностики стану 
професійного вигорання педагогів

І. Михайлова Січень 
Травень 

2023
2.4. Оформлення соціального 

паспорту дітей «групи ризику» з 
метою виявлення позитивного та 
негативного впливу соціального 
оточення, проблем та потреб сімей.

С. Ксьондзик Листопад-
Грудень 

2022

2.5. Акції
- 16 днів проти насильства” 

(педагоги та батьки)
- «День обіймів»

С. Ксьондзик

С. Ксьондзик

Листопад 2022

Січень 2023

2.6. Анкетування: «Булінг у дитячому 
та педагогічному колективі»

С. Ксьондзик Лютий 2023

2.7. Дистанційна освіта: 
Консультації

- «Інший серед інших - булінг, 
який має бути поміченим»

- «Домашнє насильство - що 
необхідно знати»

- «Конфлікти та як їх можна 
вирішити»

- «Сучасне розуміння булінгу»

І. Михайлова

І. Михайлова 

С. Ксьондзик

С. Ксьондзик

Жовтень 2022

Листопад 2022

Лютий 2023

Березень 2023

2.8. - Вебінар «Вчимося дружити.
Практичні підходи»
1Шр8://у8ео8УІЩ.иа/\¥еЬіпаг/усіто 
за-НгихіІі-ргакїіспі-рісІІіосіі-
73. Біті

Педагоги ЗДО Січень 2023

ІІІ.Робота з батьками з питання запобігання насильства та булінгу
3.1. Інтернет консультування «Що

таке насильство»
С. Ксьондзик Листопад 2022

3.2. Заняття з елементами тренінгу:
- «Виховуємо дітей впевненими у 

собі»
І. Михайлова Грудень 2022



3.3. Порадник
«Як попередити булінг, виховавши 

впевнену у собі дитину»
« Подолання агресії стосовно 
інших»

І. Михайлова

І. Михайлова

Грудень 2022

Січень 2023

3.4. Опитувальник: «Стиль виховання 
у сім’ї»

І. Михайлова Квітень 2023

3.5. «Батьківський всеобуч»
Розміщення інформаційних 
матеріалів у батьківських куточках з 
питань булінгу (цькування)

Вихователі 
всіх груп

Упродовж 
року

IV. Робота з вихованцями ЗДО з питання запобігання насильства та 
булінгу
4.1. Створення морально безпечного 

освітнього середовища в ЗДО 
вільного від насильства та булінгу.

Педагогічні 
працівники

Постійно

4.2. Спостереження за психологічним 
мікрокліматом у дитячому колективі

Педагогічні 
працівники, 
практичний 

психолог

Упродовж 
року

4.3. Формування навичок дружніх 
стосунків серед вихованців ЗДО, 
проведення бесід 3 дітьми щодо 
забезпечення попередження 
насильства та боулінгу, обговорення 
проблемних ситуацій.

Педагоги ЗДО Постійно

4.4. Емоційна гра «Найкраща група» С. Ксьондзик Січень 2020
4.5. Тематичні заняття на тему: «Дружба 

починається з посмішки»
Вихователі Квітень 2023


