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ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ ТА ШКОЛЯРІВ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Ситова, 17а, м. Запоріжжя, 69104, т/факс 280-52-40, E-mail: kom_center@ukr.net, 

Р/рахунок UA608201720344250002000046244 Держказначейська служба України, м. Київ,  

МФО 820172  Код ЄДРПОУ 19269331 

 

НАКАЗ 

16.03.2020                                  м. Запоріжжя                                          №20-0 

 
Про створення безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу, 

формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок в ПНЗ «КРЦМтаШ» 

 

         Згідно з Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до 

Конвенції ООН про права дитини, наказу МОН України від 28.12.2019  № 1646 «Деякі 

питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти» і інші, з метою організації роботи щодо профілактики 

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, забезпечення комфортних умов навчання та праці, 

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та булінгу 

(цькування), з метою попередження поширення негативних явищ в дитячому середовищі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розробити та затвердити План заходів щодо створення у II семестрі 2019-2020 н.р. та 

2020-2021 навчальному році безпечного освітнього середовища, профілактики насилля та 

проявів булінгу, формування в дітей та підлітків ціннісних життєвих навичок (додаток ). 

2. Призначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадках виявлення фактів насильства в ПНЗ «КРЦМтаШ» методиста Тригуб Н.Г. 

3. Створити комісію з профілактики правопорушень у такому складі: 

• Голова комісії – Хвастик М.В., директор; 

• Заступник голови – Перерва С.С., заступник директора з НВР; 

 Секретар комісії – Пушкаш Н.А., методист. 

Члени комісії:  

• Буйниченко Л.Д., заступник директора з НВР; 

• Лошак В.В., практичниц психолог; 

• Тригуб Н.Г., уповноважена особа у випадках булінгу та проявів насилля; 

 Донченко Т.П., методист. 

4. Заступнику директора з НВР Перерві С.С.: 

mailto:kom_center@ukr.net


4.1. Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів створення у 2020/2021 

навчальному році безпечного освітнього середовища, профілактики насилля та проявів 

булінгу, формування в дітей та підлітків ціннісних життєвих навичок та алгоритмом дій у 

разі виявлення випадків боулінгу (до 1.04.2020).  

4.2. Вивчити питання обізнаності педагогічних працівників щодо реалізації 

антибулінгових заходів у закладі (до 25.05.2020). 

4.3. Здійснювати постійний ретельний контроль за виконанням вищезазначеного плану 

заходів (протягом року). 

5. Заступнику директора з НВР Буйниченко Л.Д.: 

5.1. Розробити алгоритм дій працівників ПНЗ «КРЦМтаШ» у разі виявлення або 

встановлення фактів булінгу (вересень). 

5.2. Провести засідання методичних об’єднаннь керівників гуртків на тему: «Протидія 

булінгу в колективі» (листопад). 

6. Кураторам структурних підрозділів Банах В.В., Старіковій О.М., Донченко Т.П., 

Андрєєвій О.Б., Глотовій Л.М., Косі О.О., Тригуб Н.Г., Рудій А.М., Мігалюк Н.В.:   

6.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо створення у II семестрі 2019-2020 н.р. і 

2020-2021 н.р. безпечного освітнього середовища, профілактики насилля та проявів 

булінгу, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок  (постійно). 

6.2. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань безпечного середовища 

серед дітей та підлітків (постійно). 

6.3. Розробити та розмістити стендовий матеріал з даного питання в доступних для 

ознайомлення місцях в кожному структурному підрозділі (до 01.04.2020). 

6.4. 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 вихованців (постійно). 

7. Керівникам гуртків закладу: 

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

(постійно). 

7.2. Уникати проявів жорстокого ставлення до вихованців, приниження їхньої честі, 

гідності та інших форм насильства  (постійно). 

7.3. Ознайомити вихованців з правилами внутрішнього розпорядку, які схвалені рішенням 

педагогічної ради та затверджені наказом директора від 24.12.2019 №135/1-0 (до 

31.03.2020). 

7.4. Терміново інформувати адміністрацію закладу  про будь-які випадки проявів булінгу 

(постійно). 

8. Практичному психологу Лошак В.В. 

8.1. Вивчати питання щодо створення  психологічного клімату в гуртку за допомогою 

анкетування, спостереження тощо (постійно, відповідно до Плану заходів та річному 

плану). 

8.2. В річному плані роботи на наступний навчальний рік передбачити заходи, які 

спрямовані на запобігання насильства та боулінгу, толерантного ставлення один до одного 

(постійно). 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ПНЗ «КРЦМтаШ»                                                                           М. В. Хвастик 

 



Ознайомлені: 

Буйниченко Л.Д. 

Перерва С.С. 

Глотова Л.М. 

Банах В.О. 

Андрєєва О.Б. 

Пушкаш Н.А. 

Мигалюк Н.В. 

 

Донченко Т.П. 

Старікова О.М. 

Руда А.М. 

Коса О.О. 

Тригуб Н.Г. 

Лошак В.В. 

 

                                                                                                      

 



                                                                                                     Додаток  

до наказу від16.03.2020 №20-0 

 

 

План 

з профілактики насилля та проявів булінгу, 

формування в дітей та підлітків ціннісних життєвих навичок 

(II семестр 2019-2020 н.р. та 2020-2021 н.р.) 

 

№ Зміст заходу Цільова 

аудіторія 

Термін 

реалізації 

Відповідальна особа 

1. Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових 

занять тощо. 

Вихованці-

педагоги 

Постійно Керівники гуртків, 

практичний психолог  

2. 

 

Підготовка наказу «Про 

порядок дій персоналу при 

зіткненні з випадками 

булінгу (цькування) в закладі 

освіти 

Педагоги 

закладу 

Березень 

2020р. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) Тригуб 

Н.Г. 

3. Оформлення та оновлення 

правил поведінки в ПНЗ 

«КРЦМтаШ» у вигляді 

наочного стенду 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

До 

жовтня 

2020р. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) Тригуб 

Н.Г.,керівники 

структурних 

підрозділів 

4. Організація механізмів 

звернення та встановлення 

інформаційних скриньок для 

повідомлень про випадки 

булінгу (цькування) 

«Скинька довіри» 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Продовж 

року 

Практичний психолог  

Лошак В.В 

5. Оновлення розділу про 

профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення 

нормативних документів на 

сайті закладу 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Вересень 

2020р. 

Відповідальний за 

роботу сайту закладу 

6. 

 

Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагоги 

закладу 

Продовж 

року 

Заступник директора з 

НВР Перерві С.С. 

7. Ознайомлення 

педагогів,вихованців та їх 

батьків з правилами 

внутрішнього розпорядку, 

які схвалені рішенням 

Вихованці 

закладу 

до 

31.03.2020 

Керівники гуртків 



педагогічної ради та 

затверджені наказом 

директора від 24.12.2019 

№135/1-0  

8. Вивчення питання 

обізнаності педагогічних 

працівників щодо реалізації 

антибулінгових заходів у 

закладі (анкетування 

педагогів) 

Педагоги 

закладу 

Квітень – 

листопад 

2020р 

Заступник директора з 

НВР Перерва С.С. 

 

9. Розробка лекторій для 

батьків «Дисципліна без 

насилля» та «Як допомогти 

дітям з емоційними та 

поведінковими труднощами» 

Батьки 

вихованців 

Вересень 

2020р. 

Практичний психолог  

Лошак В.В 

10. В разі виявлені фактів 

насильства над дітьми 

негайно надавати інформації 

відповідним 

правоохоронним органам 

  Постійно 

Директор Хвастик 

М.В. 

11. Наради з різними 

категоріями працівників з 

питань профілактики булінгу 

(цькування) 

Педагоги, 

технічний 

персонал 

Вересень 

2020р 

Квітень 

2021р 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) Тригуб 

Н.Г. 

12. 

 

Інформаційно-просвітницька 

робота з питань безпечного 

середовища серед дітей та 

підлітків 

Педагоги-

вихованці 

Продовж 

року 

Керівники структурних 

підрозділів 

13. Розробка пам’ятки «Булінг 

та його наслідки!» 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Вересень 

2020 

Практичний психолог  

Лошак В.В. 

14. 

 

Обговорення заходів щодо 

попередження випадків  

булінгу в закладі 

Нарада при 

директорі, 

педагоги 

закладу 

Продовж 

року 

Директор 

ПНЗ»КРЦМтаШ» 

Хвастик М.В 

15. Підготовка пам'ятки для 

батьків про порядок 

реагування та способи 

повідомлення про випадки 

булінгу (цькування) щодо 

дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

Батьки  Жовтень  

2020 

Практичний психолог  

Лошак В.В. 

16. Перегляд відео-презентації 

«Булінг як його розпізнати?» 

на виховних годинах в 

гуртках 

Вихованці 

закладу 

Жовтень-

листопад 

2020 

Керівники гуртків 

17. 

 

Проведення наради 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладі освіти» 

Педагоги 

закладу 

Листопад 

2020 

Директор 

ПНЗ»КРЦМтаШ» 

Хвастик М.В 

18. Засідання методичних 

об’єднаннь керівників 

Педагоги 

закладу 

Листопад 

2020 

Заступник директора з 

НВР 



гуртків на тему: «Протидія 

булінгу в колективі» 

Буйниченко Л.Д. 

19. Складання порад «Як 

допомогти дітям упоратися з 

булінгом». 

Вихованці 

закладу 

Продовж 

року 

Практичний психолог  

Лошак В.В.  

20. Години спілкування 

«Кібербулінг! Який він?». 

Вихованці 

закладу 

Лютий 

2021 

Практичний психолог  

Лошак В.В., керівники 

гуртків 

21. 

 

 Тиждень протидії булінгу 

серед вихованців. 
Педагоги-

вихованці 

закладу 

Листопад 

2020 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Тригуб Н.Г.,керівники 

гуртків 

22. Конкурс-виставка плакатів  

на тему: «Не мовчи про 

насилля. Стоп булінг!»в 

рамках тижня протидії 

боулінгу та насилля. 

Педагоги-

вихованці 

Листопад 

2020 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Тригуб Н.Г.,керівники 

гуртків 

23. Тренінгові заняття з 

вихованцями (профілактика 

насилля та жорстокості). В 

межах Всеукраїнської акції  

«16 днів проти насилля»: 

«Стоп насилля! Стоп Булінг! 

Агресивність підлітків: 

причини, профілактика, 

наслідки». 

Гуртки закладу 

(вихованці) 

Листопад 

2020 

Практичний психолог  

Лошак В.В. 

24. Анонімне анкетування про 

випадки булінгу (цькування) 

в закладі. 

Вихованці Грудень-

травень 

2020-2021 

Практичний психолог  

Лошак В.В. 

25. Інформаційне повідомлення 

для батьків на тему: «Прояви 

жорстокості агресії та 

насилля серед дітей та 

підлітків». 

Батьки 

вихованців 

Січень 

2021 

Практичний психолог  

Лошак В.В., керівники 

гуртків 

26. Інтерактивні заняття з 

елементами тренінгу з 

вихованцями «Життя в злагоді 

з собою та іншими!» (сприяння 

комфортному, позитивному 

психологічному клімату в 

дитячих колективах та 

згуртування вихованців). 

Гуртки закладу 

(вихованці) 

Лютий  

2021 

Практичний психолог  

Лошак В.В. 

26. Моніторинг  психологічного 

клімату в гуртках за 

допомогою та 

спостереження 

Вихованці-

педагоги 

Продовж 

року 

Практичний психолог  

Лошак В.В.,керівники 

гуртків 

27. Індивідуальне 

консультування як механізм 

виявлення випадків насилля. 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Продовж 

року 

Практичний психолог  

Лошак В.В. 

28. Анкетування батьків про Батьки Травень Практичний психолог  



безпеку в закладі 2021 Лошак В.В. 

29. Підготовка звіту про 

виконання заходів про 

виконання плану заходів з 

запобігання та протидії 

булінгу 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Травень 

2021 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу  

(цькуванню) в закладі  

Тригуб  Н.Г. 

30. Висвітлення питання щодо 

виконання плану заходів з 

запобігання та протидії 

булінгу на педагогічній раді 

Педагогічний 

колектив 

Травень  

2021 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу  

(цькуванню) в закладі  

Тригуб  Н.Г. 

Практичний психолог 

Лошак В.В. 

31 Розміщення інформації з 

питань булінгу на 

офіційному сайті 

 Постійно  Відповідальний за 

роботу сайту закладу 

 


