
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ВОЛОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ – ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

Код ЄДРПОУ 22203815 
НАКАЗ 

05.09.2022                                 смт. Володарка                                        №39/0 

Про створення безпечного освітнього середовища, 
формування в дітей та учнівської молоді 
ціннісних життєвих навичок у 2022-2023 н.р. 
 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від         14 грудня 2016 р. № 988-р, на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 28.12.2019 року  №1646 «Деякі питання реагування на 
випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 
закладах освіти», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції   України   від 
  03.02.2020  року за №111/34394,  наказу Міністерства освіти і науки від 
26.02.2020 року  № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа 
Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 року  №6/480-20 «Про план 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  в 
закладах освіти», з метою створення безпечного освітнього середовища в 
закладах освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування), з метою 
організації роботи щодо профілактики булінгу, правопорушень, запобігання 
злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над 
дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, 
порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, 
виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних 
символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, 
забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення освітнього 
середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження 
поширення негативних явищ в учнівському середовищі 
 
НАКАЗУЮ: 
        1. Розробити та затвердити комплексний План заходів щодо створення 
безпечного освітнього середовища  на 2022/2023 н.р. (Додаток 1) 



2. Змінити склад   комісії з розгляду випадків булінгу в КЗ КОР «Володарська 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
реабілітації» (Додаток 2)  
3. Ірині Цибульській, заступнику директора з виховної роботи: 
3.1.Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом заходів 
щодо створення безпечного освітнього середовища на 2022/2023 н.р. 
3.2 Розробити спільно з МО класних керівників та учнівським 
самоврядуванням правила поведінки учнів у закладі та слідкувати за їх 
дотриманням.         
3.3. Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами з питань 
безпечного середовища серед учнів та підлітків.                                      
                                                                  
3.4.Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між дітьми 
протягом 2022/2023 навчального року. 
3.5.Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють які ухиляються від 
виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення 
належних умов для життя, навчання та виховання 
учнів.                                                                 
4. Взяти під особистий контроль виконання Плану заходів щодо створення у 
2022/2023 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування 
в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 
навичок.                                                                                   
5. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному 
контролі. 
6. Тетяні Некраш та Ірині Цибульській, заступникам директора, забезпечити 
належний контроль за чергуванням вчителів. 
7.Педагогічним працівникам: 
7.1.Забезпечити виконання Плану заходів щодо створення безпечного 
освітнього середовища  на 2022/2023 н.р. 
7.2. Формувати  в  учасників освітнього процесу толерантне ставлення один 
до одного.                                                                            
7.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої 
честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного) 
7.4. Терміново інформувати адміністрацію закладу  про будь-які випадки 
неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів. 
7.5. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу. 
8.Класним керівникам: 



8.1.Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою 
попередження проявів насильства або негативний 
явищ.                                                                               
8.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі. 
8.3. Терміново повідомляти адміністрацію закладу щодо порушень правил 
безпечного освітнього простору. 
8.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків 
щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи. 
8.5. Проводити разом з практичним психологом діагностику психологічного 
клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх 
однокласників. 
8.6. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного 
мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та 
толерантної міжособистісної взаємодії. 
8.7. При плануванні виховної роботи на 2022/2023 навчальний рік 
передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики дитячих 
правопорушень та безоглядності. 
8.8. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень 
та їх батьками. 
8.9. Проводити години спілкування «Мобінг», «Булінг». 
8.10. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати за їх 
дотриманням. 
9. Оксані Васіній, практичному психологу та Олені Гордієнко, соціальному 
педагогу: 
9.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної служби 
з питань створення безпечного освітнього середовища. 
9.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм 
насильства серед дітей та учнівської молоді. 
9.3.Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та 
сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної 
поведінки та жорстокості;  своєчасне виявлення учнів, схильних до 
агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики. 
9.4.Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед 
здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та 
розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього 
середовища в закладі. 
9.5.Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, 
проводити опитування усіх учасників освітнього процесу. 



9.6.Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти 
дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх 
однокласників. 
9.7.Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного 
мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та 
толерантної міжособистісної взаємодії. 
  
10. Зобов’язати вчителів та персонал закладу тримати на контролі виконання 
даного наказу та терміново повідомляти адміністрації  у разі виявлення 
порушень з питань безпечного освітнього середовища. 
11. Максиму Назаренку, відповідальному за роботу сайту школи, розмістити 
даний наказ та План заходів щодо створення безпечного освітнього 
середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 
навичок  на 2022-2023 н.р. на сайті закладу. 
12. Координацію за виконанням даного наказу покласти на Ірину 
Цибульську, заступника з виховної роботи, Оксану Васіну, практичного 
психолога, Олену Гордієнко,  соціального педагога. 
 
 
 
Директор школи                                                 Анатолій КОСОВСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  №1 
                                                                            до наказу від 05.09.2022 р. №39/0             

План заходів комунального закладу «Володарська спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації», 

щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей 
та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  

 у 2022/2023 навчальному році 
 

 

№ Зміст роботи Цільова група Термін 
виконання 

Відповідальні 

 1. Управлінські заходи 
1. Створення комісії з розгляду 

випадків булінгу (цькування) 
на 2022/2023 навчальний рік 
(наказ по закладу)  

Адміністрація 
закладу 

До 1 вересня 
2022 

Заступник 
директора з 

виховної роботи 

2. Вивчення законодавчих 
документів, практик протидії 
цькуванню 

Педагогічний 
колектив 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора з 

виховної роботи 
3. Інструктаж (алгоритм дій) 

для всіх працівників закладу 
щодо протидії булінгу. 
Ознайомлення з планом 
заходів на запобігання та  
протидію булінгу та 
порядком реагування на 
випадок булінгу 

Колектив 
школи 

До 1 вересня 
2022 

Заступник 
директора з 

виховної роботи 

5. Моніторинг реалізації 
антибулінгової політики та 
стратегії створення 
безпечного середовища 

Учасники 
освітнього 

процесу 

Грудень, 
травень 

Заступник 
директора з 

виховної роботи 

6. Консультації для батьків 
«Протидія домашнього 
насильства та безпека 
дитини» 

Батьки Протягом 
навчального 

року 

Класні керівники, 
вихователі 

7. Контроль стану 
попередження випадків 
цькування в класних 
колективах 

Учні Протягом 
навчального 

року 

Практичний 
психолог, класні 

керівники 

8. Контроль за виконанням 
Статуту школи, 
законодавства України про 
освіту, правил 
внутрішкільного розпорядку 

Учасники 
освітнього 

процесу 

Протягом 
навчального 

року 

Адміністрація 
закладу 

 Організація відповідних 
заходів безпеки (охорона, 
чергування педагогічних 
працівників, спостереження 
за приміщеннями і 

Учасники 
освітнього 

процесу 

Протягом 
навчального 

року 

Адміністрація 
закладу 



територією школи) 

 Опрацювання листа МОН від 
10.08.2022 №9105-22 
Інформаційні матеріали щодо 
організації виховного процесу в 
закладах освіти у 2022/2023 
навчальному році 

Педагогічний 
колектив 

серпень Заступник 
директора з 

виховної роботи 

 2. Інформаційно-просвітницькі заходи 
1. Зустрічі з представниками 

соціальних служб  
Учні Протягом 

навчального 
року 

Класні керівники, 
вихователі 

2. Розробити мініпам’ятку 
«Правила поведінки в класі» 

Учасники 
освітнього 

процесу 

Вересень  Класні керівники, 
вихователі 

3.  Поновлення стендів 
«Протидія булінгу 
(цькуванню) в шкільному 
колективі» 

Учасники 
освітнього 

процесу 

Вересень Соціальний 
педагог 

 3. Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 
1. Створення морально 

безпечного освітнього 
простору, формування 
позитивного мікроклімату та 
толерантної міжособистісної 
взаємодії в ході годин 
спілкування, тренінгових 
занять 

Учні Протягом 
навчального 

року 

Класні керівники, 
вихователі 

2. Перегляд кінострічок 
відповідної тематики 

Учні Протягом 
навчального 

року 

Педагог-
організатор 

3. Засідання представників 
учнівського самоврядування 
«Як довіряти й бути 
вдячним» 

Учні Жовтень Педагог-
організатор 

4. Відпрацювання теми 
особистої гідності в ході 
вивчення літературних 
творів, на уроках історії, 
літератури, мистецтва 

Учні Протягом 
навчального 

року 

Класні керівники, 
учителі 
літератури, 
історії, мистецтва 

5. Створення умов для 
позитивної соціалізації та 
самореалізації учнів у 
різноманітних класних та 
загальношкільних заходах в 
позаурочний час 

Учні Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора з 
виховної роботи, 
педагог-
організатор, 
класні керівники 

6. Розвиток дієвих органів 
учнівського самоврядування 

Учні Протягом 
навчального 

року 

Педагог-
організатор, 
вихователі 

7. Проведення тематичних Учні Протягом Соціальний 



тижнів на відповідну 
тематику «Протидія 
булінгу», «16 днів проти 
насильства» 

навчального 
року 

педагог, 
практичний 
психолог, 
заступник 
директора з 
виховної роботи 

 
8. Розміщення інформаційних 

та просвітницьких матеріалів 
щодо профілактики 
насильства, булінгу та 
кібербулінгу, безпечної 
поведінки в інтернеті на 
офіційному сайті, на сторінці 
закладу в соціальній мережі. 

Учасники 
освітнього 

процесу 

Протягом 
навчального 

року 

Соціальний 
педагог, 
практичний 
психолог, 
заступник 
директора з 
виховної роботи 

 

 4. Діагностичний етап 
1. – Спостереження за 

міжособистісною 
поведінкою здобувачів 
освіти; 
 – опитування (анкетування) 
учасників освітнього 
процесу; 
 - діагностика мікроклімату, 
згуртованості класних 
колективів та емоційних 
станів учнів; 
 – дослідження наявності 
референтних груп та 
відторгнених в колективах 

 Вересень, 
березень 

Класні керівники, 
вихователі, 
практичний 

психолог 

2. Поради батькам щодо 
зменшення ризиків 
насильства до дитини 

Батьки Протягом 
навчального 

року 

Класні керівники, 
вихователі 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



Додаток  №2 
                                                                           до наказу від 05.09.2022 р. № 39/0 

 
 
 

Склад комісії з розгляду випадків булінгу     
 

1. Анатолій Косовський  – директор школи, голова комісії; 

2. Ірина Цибульська  – заступник директора з виховної роботи, заступник 

голови комісії; 

3. Тетяна Некраш  – заступник директора з навчальної роботи, член 

комісії; 

4. Оксана Васіна – практичний психолог, член комісії; 

5. Олена Гордієнко  – соціальний педагог, член комісії; 

6. Тетяна Бербер  -педагог-організатор, член комісії.          

 


