
 

                                                           Рівненська міська рада                                                                                      

 Виконавчий комітет                                                                                              

Управління освіти                                                                                                

Заклад дошкільної освіти                                                                                                                  

(ясла – садок)  № 50 екологічного напрямку 

 

НАКАЗ    

 

23.09.2022 р.     м. Рівне            № 98-осн. 

Про запобігання булінгу 

Відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, законів 

України « Про освіту»,  « Про дошкільну освіту», наказу МОН від 28.12.2019 № 1646 

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування ) та застосування заходів 

впливу в закладах освіти, листа МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні 

рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», листа МОН від 29.01.2019 № 

1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) 

від 18 грудня 2018 р. № 2657» з метою забезпечення конституційних прав учасників 

освітнього процесу, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх 

честі і гідності  

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити  План заходів щодо запобігання та  протидії булінгу на 2022/2023 

навчальний рік 

(Додаток 1) 

2.Ввести в дію Журнал звернень про випадки булінгу в ЗДО. 

Вересень  

3.Вихователю – методисту Бакун Н.Г., практичному психологу Якимчук К.С. організувати 

просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми. 

4.Педагогічним працівникам: 

4.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу на 

2022/2023 навчальний рік. 

4.2 Не допускати випадків фізичного та психічного насильства, образ, недбалого й 

жорстокого поводження з дітьми. 

4.3. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного. 

4.4. Терміново інформувати адміністрацію ЗДО про будь - які випадки неправомірного 

поводження працівників по відношенню до вихованців закладу. 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ЗДО          Людмила Войтович  

 

 

 

 



Додаток до наказу №98 від 23.09.2022р. 

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу 

ЗДО№50 на 2022/2023  н .р. 

 

№ 

н/з 

Назва заходу Цільова 

аудиторія  

Термін 

виконання  

Відповідальний  Приміт 

ка  

Інформаційно – профілактичні заходи  

1. Обговорення питання 

протидії булінгу на 

загальних батьківських 

зборах ЗДО №50 

Батьки 

вихованців 

ЗДО  

Травень  Директор з 

Войтович Л.С., 

практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

2. Круглий стіл на тему: 

«Протидія булінгу  в 

дитячому колективі» 

Педагогічний 

колектив  

Листопад  Вихователь – 

методист – 

Бакун Н.Г. 

 

3. Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу»  

Педагогічний 

колектив 

Жовтень  Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

4. Контроль стану 

попередження випадків 

булінгу  

Педагогічний 

колектив 

Що 

квартально  

Директор з 

Войтович Л.С. 

 

5. Проблемний стіл: Безпечний 

дитсадок. Маски булінгу.  

Педагогічний 

колектив 

Квітень  Директор з 

Войтович Л.С., 

практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

6. Вивчення законодавчих 

документів, практик 

протидій цькуванню.  

Педагогічний 

колектив 

весень Директор з 

Войтович Л.С., 

практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

Формування навичок стосунків здобувачів освіти 

1. Проведення ранкових 

зустрічей з метою 

формування навичок дружні 

стосунків (екрани настрою). 

Вихованці   Вересень – 

травень  

Педагогічні 

працівники. 

 



2. Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування впродовж дня. 

Вихованці   Вересень – 

травень  

Педагогічні 

працівники. 

 

3. Працюємо з ІКТ: перегляд  

мульт фільмів відповідної 

спрямованості.  

Вихованці   Вересень – 

травень  

Практичний 

психолог, 

вихователі груп. 

 

4. Проведення заходів в рамках 

тематичного дня : «День 

спонтанного прояву 

доброти» 

Вихованці   Лютий  Практичний 

психолог, 

вихователі груп. 

 

5. Проведення заходів в рамках 

Тижня правового виховання 

«Хоч ми діточки малі, маємо 

права свої» 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

грудень Вихователь- 

методист Бакун 

Н.Г. 

 

6. Навчальна гра  « Павутинка 

дружби»  

Вихованці січень Вихователі  

7. Навчальна гра «Любій малечі 

про цікаві речі» 

Вихованці лютий вихователі  

Психологічний супровід  

1. Створення бази 

інструментарію для 

діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

дитячих колективах. 

Усі категорії 

Учасників 

освітнього 

процесу 

 Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

2. Діагностування рівня 

напруги, тривожності в  

дитячих колективах:  

- спостереження за 

міжособистісною 

поведінкою 

здобувачів освіти; 

- опитування, 

анкетування 

учасників освітнього 

процесу; 

- психологічні 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно 

Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 



 

діагностики 

емоційних станів 

вихованців. 

Плану  

3. Профілактично – 

просвітницька, корекційно – 

розвивальна робота  

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу  

 

Відповідно 

Плану 

Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

Робота з батьками  

1. Психологічні консультації: 

Протидія цькуванню в 

дитячому колективі. 

Булінг від «А» до «Я». 

СТОП насильство в сім’ї. 

Психологічне насильство у 

стосунках з дітьми 

Батьки 

вихованців 

ЗДО 

 

Листопад  

 

Лютий  

Березень  

квітень 

Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

2. Тренінг: Як навчити дітей 

безпеці в Інтернеті. 

  

Батьки 

вихованців 

ЗДО 

Січень  Практичний 

психолог – 

Якимчук К.С. 

 

3. Онлайн – спілкування  в 

соцмережах та сайті закладу. 

Батьки 

вихованців 

ЗДО 

Вересень – 

травень  

Вихователь – 

методист – 

Бакун Н.Г. 

 


