
Анкета для батьків 
  

Шановні батьки, пропонуємо Вам анкету, щодо виявлення рівня знань про 

булінг та його прояви. 
1. Чи знаєте Ви, що таке булінг? 
а) так; 
б) ні; 
в) важко відповісти. 
2. Чи вважаєте, Ви актуальною проблему булінгу серед дітей? 
а) так; 
б) ні; 
в) важко відповісти. 
3. Що з перерахованого Ви можете віднести до булінгу? 
а) побиття іншої людини; 
б) моральне приниження іншої людини; 
в) залякування іншої людини; 
г) обмеження свободи вибору іншої людини; 
д) вимагання грошей від іншої людини; 
е) інше. 
4. Хто на Вашу думку найчастіше може бути буллером (ініціатором боулінгу)? 
а) ровесник Вашої дитини; 
б) ровесники (кілька дітей разом); 
в) старші діти; 
г) члени родини; 
д) інше. 
5. Чи була Ваша дитина в ролі жертви, коли інші знущалися над нею? 
а) так; 
б) ні; 
в) не знаю. 
6. До кого на Вашу думку, ваша дитина може звернутися по допомогу, щоб 

захиститися від булінгу? 
а) до друзів; 
б) до батьків або інших родичів; 
в) до адміністрації закладу; 
г) інше. 
7. Що Ви можете зробити, щоб покращити стосунки між дітьми? 
8. Чи стикалися Ви з кібербулінгом (образа в соціальних мережах)? 
а) так; 
б) ні; 
в) не чув такого. 
9. Якщо зустрічалися з цим. То у якому форматі це було? 
а) поширення брехні про когось; 
б) розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах; 
в) надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось; 
г) видання себе за когось іншого/іншу і надсилання повідомлень іншим людям від 

його/її імені. 
10. Чи знаєте Ви, що в Україні діє закон який захищає дітей від булінгу? 

а) так; 
б) ні. 

 



 

 

План заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

в ЗДО №60 на 2021-2022 навчальний рік 

  

№ 

з/п 

Тема заходу Учасники 

заходу 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

1.Круглі столи, інформаційні куточки для батьків 

1.1 «Стоп булінг: батьки проти 

насильства!» 

Батьки Жовтень  

1.2 «Як діяти, якщо ваша 

дитина страждає від булінгу 

та кібербулінгу!» 

Батьки Грудень  

1.3 «Як навчити дітей безпеці в 

Інтернеті» 

Батьки Травень  

2.Тренінгові заняття для педагогів 

2.1 «Протидія цькуванню серед 

учасників освітнього 

процесу» 

Педагоги Листопад  

2.2 «Профілактика виникнення 

та подолання проявів 

булінгу в дитячому 

середовищі» 

Педагоги Квітень  

3. Консультації 

3.1 «Що таке булінг та як з ним 

боротися» 

Батьки Грудень  

3.2 «Як допомогти дитині, якщо 

вона піддається булінгу» 

Батьки Січень  

3.3 « Булінг в ЗДО – види та 

чинники» 

Педагоги Лютий  

3.4 «Що потрібно робити, якщо 

дитина стала жертвою 

булінгу!» 

Педагоги Березень  

 


