
 

 

 

 

 
 

 



Додаток 1  

від 15.12.2020 № 090-04/01  
  

 

Інформація  

про виконання «Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.02.2020 № 293, 

у дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) № 258»Лебедик» Запорізької 

міської ради Запорізької області  

Вознесенівського району м.Запоріжжя 

 

станом на 15.12.2020 

 

Найменування 

завдання 

Найменування заходів Фактично проведена робота 

1. Сприяння 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькуванню) у 

закладі освіти 

1) інформаційно-просвітницька 

діяльність серед учасників 

освітнього процесу щодо 

булінгу (цькування) та 

нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі 

поведінки у міжособистісних 

стосунках 

- в закладі працює гурток 

«Чемні малята» де в малюків 

формуються правильне 

відношення один до одного, 

соціалізація малюків; 

- для батьків вихователями 

онлайн проводять консультації 

«Як навчити дитину 

протидіяти булінгу» 

2) профілактична діяльність, 

спрямована на запобігання 

вчинення дитиною та стосовно 

дитини булінгу (цькування) 

- в кожній групі існують 

правила поводження, які 

вихователі щоденно 

проговорюють з дітьми 

3) координація діяльності та 

взаємодії між закладами освіти 

та іншими суб’єктами 

реагування на випадки булінгу 

(цькування) в закладах освіти 

на території Вознесенівського 

району з метою урахування 

пропозицій до плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

- співпрацюємо з ЗСШ № 20 з 

даного питання; 

- співпрацюємо з ІРЦ 

Вознесенівського району 

4) вжиття заходів для надання 

соціальних та психолого-

педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили 

булінг (цькування), стали його 

свідками або потерпіли від 

булінгу (цькування) (згідно з 

рішеннями комісій закладів 

освіти з розгляду випадків 

булінгу (цькування) 

 

Випадків булінгу не виявлено. 

З метою профілактики та 

посвітницької роботи 

практичним психологом 

ведеться постійна робота з 

батьками; 

- Консультаація 

«Соціально-

психологічна безпека 

дошкільника: суть та 

умови»; 



Найменування 

завдання 

Найменування заходів Фактично проведена робота 

- «Можливості 

подолання проблем і 

труднощів дитини у 

родині» 

2. Забезпечення 

створення у закладі 

освіти безпечного 

освітнього 

середовища 

1) розроблення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькування) 

Відповідно до річного плану 

роботи закладу розробляється 

план заходів для запобігання 

та протидії булінгу. 

2) проведення моніторингу 

ефективності виконання плану 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти, виявлення проблем у 

сфері запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню), вжиття 

заходів для їх вирішення 

В закладі створено безпечні 

умови освітнього середовища. 

Постійно поповнюються 

осередки новими атрибутами 

3. Професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

1) науково-методичний та 

навчально-методичний 

супровід підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників щодо формування 

соціальних компетентностей та 

навичок запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) 

Постійно ведеться методична 

робота з кадрами. Цього року 

свій кваліфікаційний рівень 

планують підвищити педагоги: 

Білик О.С., Копоть Ю.П., 

Амірханова Т.О. 

2) включення до щорічного 

плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (з 

відривом чи без відриву від 

освітнього процесу) підготовки 

з питань формування 

соціальних компетентностей та 

навичок запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) 

Підвищення кваліфікації буде 

відбуватися дистанційно 

 

 
 


