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План заходів 

 щодо запобіганню та протидії боулінгу (цькування)  

в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)  

комбінованого типу №188 «Червона гвоздика»  

Запорізької міської ради Запорізької області 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний  

1. Спостереження за психічним 

станом та поведінкою дітей 

під час перебування у закладі 

освіти. 

вихованці  ДНЗ протягом 

року 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

2. Надання психолого-

педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які 

вчинили булінг, стали його 

свідками або потерпіли від 

булінгу. 

вихованці  ДНЗ протягом 

року 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

3. Співпраця з закладами освіти 

та іншими суб’єктами 

реагування на випадки 

булінгу в закладах освіти. 

представники 

служб з 

реагування на 

випадки булінгу 

протягом 

року 

Почепа Ю.В. 

директор 

Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

4. Індивідуальна та групова 

корекційно-розвивальна 

робота з дітьми з низьким 

рівнем емоційного 

благополуччя (за 

результатами експертної 

педагогічної оцінки та 

психолого-педагогічних 

спостережень). 

вихованці  ДНЗ протягом 

року 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

5. Zoom-конференція для батьків 

майбутніх першокласників 

«Увага! Булінг! або Безпечні 

кроки у шкільне життя». 

батьки майбутніх 

першокласників 

січень Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

6. Тренінг для педагогів 

«Антибулінгова майстерня» 

педагоги ДНЗ березень Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

7. Семінар-практикум для 

педагогів «Увага! Булінг! Або 

Створюємо разом безпечне 

освітнє середовище» 

педагоги ДНЗ квітень Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

8. Психологічний марафон 

«Розвиваємо разом soft skills-

компетенції сучасного 

педагога довкілля»: 

педагоги ДНЗ протягом 

року 

Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 



- Заняття з елементами 

тренінгу «Як добре 

познайомитись з своєю 

унікальністю»; 

- Тренінг «Розвиваємо 

комунікативні навички як 

складову soft skills-

компетенцій»; 

- Практикум «Саморегуляція 

як шлях до збереження 

психологічного благополуччя 

педагога ЗДО»; 

-Тренінг «Формуймо лідерські 

якості та управлінські вміння 

у педагога ЗДО»; 

- Практикум «Ефективне 

мислення педагога – шлях до 

успіху у професійній 

самореалізації особистості». 

9. Анкетування батьків 

вихованців «Безпечне освітнє 

середовище ЗДО. 

Профілактика булінгу». 

батьки вихованців вересень Верховська О.А. 

практичний психолог 

10. Анкетування педагогів 

«Створюємо разом безпечне 

освітнє середовище. Стоп 

боулінг та насильство!» 

педагоги ДНЗ вересень Верховська О.А. 

практичний психолог 

11. Просвіта батьків та педагогів з 

питань протидії булінгу на 

сайті ДНЗ та у соціальних 

мережах (група ДНЗ № 188 

Facebook), а також через 

інформаційні куточки ЗДО. 

батьки вихованців 

педагоги ДНЗ 

протягом 

року 

Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

вихователі 

12. Тиждень Арт-челендж 

Дружби 

вихованці 

старших груп 

березень  Верховська О.А. 

практичний психолог 

13. Семінар – практикум для 

вихователів «Способи виходу 

з конфліктних ситуацій у 

роботі з родиною». 

педагоги ДНЗ жовтень Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

14. Тренінг для педагогів 

«Толерантне спілкування» 

педагоги ДНЗ листопад  Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

15. Корекційно-розвивальна 

робота з дітьми: 

- 5 р. ж. за програмою О.Сівак 

«Чарівний світ емоцій»; 

- 6 р. ж. за програмою О. 

Гурської «Розвиток та 

формування емоційного 

інтелекту як важливої 

компетенції майбутнього 

першокласника». 

 

 

 

діти 5 р. ж. 

 

діти 6 р. ж. 

протягом 

року 

Верховська О.А. 

практичний психолог 



16. Круглий стіл для педагогів  

«Вчимося конструктивно 

розв’язувати конфлікти». 

педагоги ДНЗ вересень Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

17. Рекомендації для батьків 

«Ефективні стратегії 

вирішення конфліктів». 

батьки вихованців вересень Верховська О.А. 

практичний психолог 

18. Інтерактивне заняття для 

батьків здобувачів освіти 

«Протидія булінгу або 

Будуємо разом сучасне 

безпечне середовище». 

батьки вихованців жовтень Верховська О.А. 

практичний психолог 

19. Інтегроване заняття для 

вихованців 5 р. ж. «Ми – 

дружні хлопці та дівчата». 

діти 5 р. ж. листопад вихователі 

20. Заняття для дітей 6 р. ж. 

«Кого можна назвати другом 

або подругою?» 

діти 6 р. ж. листопад вихователі 

21. Участь у проходженні 

навчального курсу на 

PROMETEUS «Протидія та 

попередження боулінгу в 

закладах освіти». 

практичний 

психолог 

за планом 

роботи курсів 

Прасолова Н.Ю. 

вихователь-методист 

 

22. Діагностичне вивчення 

соціально- психологічного 

клімату педагогічного 

колективу . 

педагоги ДНЗ жовтень Верховська О.А. 

практичний психолог 

22. Проведення консультаційної 

діяльності з батьками 

вихованців та педагогами 

ДНЗ: 

«Вирішення конфліктів між 

дітьми» (для батьків); 

«Насильство в сім’ї. Шляхи 

запобігання» (для батьків); 

«Як навчити дитину 

цивілізовано виражати свій 

гнів?» (для батьків); 

«Основні правила 

педагогічної взаємодії з 

дітьми» (для педагогів); 

«Психоемоційний розлад 

поведінки у дітей» (для 

педагогів); 

«Стресова ситуація: 

самодопомога» (для 

педагогів); 

«Особливості формування 

соціальної впевненості у 

дітей» (для батьків); 

«Соціалізація – навчання жити 

в суспільстві» (для батьків) 

батьки вихованців 

педагоги 

протягом 

року 

Верховська О.А. 

практичний психолог 

 


