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                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                              
                                                                                                  наказом ДНЗ-2 с.Кошуляни 

                                                                                     від 03.12.2019р. № 70 
 

 
 

План заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу               

в КУ ДНЗ-2 села Кошуляни   Мамалигівської сільської ради  

на 2019-2020 н.р. 

 

№ 
з/п 

Найменування завдання та заходу 
Відповідальні 
за виконання 

Термін 

Виконання 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

1 Вивчення законодавчих документів, практик 
протидії булінгу.  

Завідувач ДНЗ Вересень 

2 
Створення бази інструментарію для 
діагностування рівня напруги, тривожності в 
дошкільних колективах. 

Вихователі ДНЗ Вересень 

3 

Діагностування рівня напруги, тривожності в 
дітей : 
–      спостереження за міжособистісною 
поведінкою дітей; 
–      психологічні діагностики мікроклімату, 
згуртованості дитячих колективів та 
емоційних станів дітей; 
–      соціальне дослідження наявності 
референтних груп та відторгнених в 
колективах; 
–      визначення рівня тривоги та депресії 
дітей. 

Вихователі ДНЗ 
Впродовж 
року 

4 
Складання порад «Як допомогти дітям 
упоратися з булінгом». 

Вихователі ДНЗ Грудень 

5 
Контроль стану попередження 
випадків  булінгу. 

Завідувач ДНЗ 
Квітень 



6 Консультація для педагогів «Булінгу – ні». Вихователі ДНЗ Березень 

7 
Розміщення нормативно-правових 
документів, телефонів довіри на 
інформаційних стендах та вебсайті ДНЗ для 
ознайомлення. 

Завідувач ДНЗ 
Впродовж 

року 

8 Контроль стану попередження випадків 
боулінгу. 

Завідувач, 
педагоги 

Впродовж 

року 

9 

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

 Завідувач ДНЗ, 
вихователі ДНЗ 

 

У разі 
виявлення 
випадку  

 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ У ДИТЯЧОМУ 
КОЛЕКТИВІ 

10 
Проведення ранкових зустрічей з метою 
формування дружніх стосунків. 

Вихователі ДНЗ 
Впродовж 
року 

11 

Створення морально безпечного освітнього 
простору, формування позитивного 
мікроклімату та толерантної міжособистісної 
взаємодії під час занять, прогулянок, ігрової 
діяльності. 

Вихователі ДНЗ 
Впродовж 
року 

12 
Перегляд мультфільмів, презентацій 
відповідної спрямованості. 

Вихователі ДНЗ 
Впродовж 

року 

13 
Проведення заходів в межах тематичного 
тижня «Я маю право». 

Вихователі ДНЗ  Квітень 

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

14 

Консультації:                                                       
- Як спілкуватися з власною дитиною? 
(Мистецтво ефективного спілкування з 
дитиною).                                                                        
– Батьківська любов є «правильна» чи 
«неправильна»                   

 -  Шкідливі звички. 

Вихователі ДНЗ 

Вересень 

 

Листопад 

Березень 



15 
Батьківські збори «Як навчити дітей безпеці 
в Інтернеті» 

Вихователі ДНЗ Травень 

16 Інформаційна робота через вебсайт закладу Вихователі ДНЗ 
 Впродовж 
року 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


