
 

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ЛІЦЕЙ 

Н  А  К  А  З 

Від   03.07. 2020 року                                 № 75 

 

 

Про створення безпечного освітнього середовища  

та протидії проявам булінгу (цькування)  

 

Відповідно до Конвенції ООН «Про права дитини», законів України «Про 

охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання 

насильству над дітьми», плану заходів Міністерства освіти і науки України з 

виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 03.03.2016 № 214, закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. №2657 -

VІІІ, листа Міністерства освіти і науки України 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 №2657-VIII, Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.02.2020 року №293 « Про затвердження плану заходів , 

спрямованих на запобігання та протидію боулінгу ( цькуванню) в закладах освіти,  

листа Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 року № 1\9 -207 « 

Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2019 № 1646»  , розпорядження начальника  управління закладів вищої 

освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  від  30 червня 2020 року  № 25  «Про підготовку закладів 

професійної ( професійно – технічної )  освіти міста Києва до початку 2020/2021 

навчального року», з метою активізації спільної роботи педагогів, батьків, 

здобувачів освіти  та представників громадськості щодо впровадження в закладах  

освіти заходів , спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу), 

вироблення порядку реагування на випадки цькуванню (булінгу) в закладах  освіти, 

навчання усіх учасників освітнього процесу протидії цькуванню (булінгу)  

 

НАКАЗУЮ:  

1. Розробити і розглянути на засіданні педагогічної ради ліцею  Кодекс 

безпечного освітнього середовища  Київського професійного будівельного ліцею  

(КБОС)  (Додаток 1).  

2. Розробити  план заходів щодо  створення безпечного освітнього 

середовища  та  протидії булінгу на 2020-2021 навчальний рік 

(Додаток2).   



 

    

             3. Ввести з 01 вересня 2020 року в дію «Журнал звернень про випадки  

булінгу». 

4. Відповідальною особою за реалізацію Стратегії захисту здобувачів освіти 

ліцею  від насильства призначити заступника директора з навчально -  

виховної роботи  Бобровську О.Ю.  

5. Заступнику директора з навчально -  виховної роботи  Бобровській  О.Ю. :  

5.1.Щороку проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог Стратегії 

захисту здобувачів освіти  від насильства працівниками навчального закладу.  

5.2. Провести інструктаж для керівників груп, вихователів гуртожитку  із 

питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування на 

них. 

5.3. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядати 

щонайменше один раз на рік. 

6. Класним керівникам , вихователям гуртожитку,  педагогічним працівникам: 

       6.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо створення безпечного 

освітнього середовища  та  протидії булінгу на 2020-2021 навчальний рік  .  

6.2.  Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, 

недбалого й жорстокого поводження з дітьми. 

6.3.  Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до 

одного. 

6.4. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, 

гідності та інших форм насильства (фізичного або  психічного). 

6.5. Провести тематичні заняття для здобувачів освіти  з питань прав дитини та 

захисту від насильства. 

7.    Психологу ліцею Щур В.А.: 

7.1. Протягом навчального року  проводити роботу з  батьками учнів  з питань 

виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства. 

7.2. Проводити  навчання для здобувачів освіти з питань їх  права і захисту  

себе від насильства. 

7.3. Надавати психологічну допомогу з питань прав дитини  та можливості 

отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії 

для дітей і молоді. 

7.4. Надавати психологічну захисту  

8.  Інженеру- електроннику   Бойку Я.А : 

8.1. Забезпечити безпеку здобувачів освіти  при використанні мережі Інтернет 

під час занять. 

8.2.  Розміщувати на сайті ліцею  інформацію про права дитини та можливості 

отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії 

для дітей і молоді від ризиків насильства та зловживань, правил безпечної 

поведінки в мережі Інтернет. 

       8.3. Постійно оновлювати  на сайті, сторінці навчального закладу інформацію 

щодо  створення безпечного освітнього середовища  та протидії проявам булінгу 

(цькування) . 

   9 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор         Микола ІВАНЕЦЬ 

 



                                                                       Додаток 2 

до наказу № 75 

від 03.07. 2020 р. 

 

Затверджую  

                                                                                                   Директор КПБЛ______  

                                                                                                                  Микола ІВАНЕЦЬ 

 
 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

                                   щодо  створення безпечного освітнього середовища  та  

 протидії булінгу на 2020-2021 навчальний рік    

№ Назва заходу Термін  

виконання 

Відповідальні 

1.  Обговорення , розгляд  для подачі на затвердження 

Кодексу безпечного освітнього середовища в ліцеї  

28.08.2020 Адміністрація ліцею 

пед. колектив 

2.  Ознайомлення здобувачів освіти з   єдиними  

педагогічними вимогами, оформлення протоколів  

01.09.2020 Класні керівники  

3.  Ознайомлення з Законом про боулінг, порядком 

реагування  на  випадки булінгу (цькування)  

Вересень 

2020р. 

Заступник директора з 

НВихР, психолог 

4.  Оновлення  розділу про профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення нормативних документів 

на сайті навчального закладу 

Вересень 

2020р. 

 Інженер - електронник  

5.  Проведення Всеукраїнського  тижня протидії 

булінгу  

14-18. 

09.2020  

Заступник директора з 

НВихР 

Психолог 

6.  Проведення просвітницького заходу «Людина 

легенда – Нік Вуйчич» 

Вересень 

2020р.  

 Психолог 

7.  Проведення навчання працівників ліцею  з питань 

захисту дітей від насильства та надання їм допомоги 

в небезпечних ситуаціях згідно Кодексу безпечного 

освітнього середовища (КБОС) 

 

Вересень 

2020р 

Директор 

 Заступник директора з 

НВихР 

Психолог 

 

8.  Проведення роз’яснювальної роботи з учнями  з 

питань запобігання випадкам знущань над 

однолітками  і реагування на них 

Вересень 

2020р 

Заступник директора з 

НВихР 

Керівники груп 

Вихователі гуртожитку 

9.  Чергування  педагогічних працівників  у коридорах 

та   подвір’ї ліцею 

постійно   Заступник директора з 

НР 

Старший майстер 

10.  Аналіз контингенту здобувачів освіти 2020- 2021 

н.р.  

вересень Заступник директора з 

НВихР 

Психолог 

 

11.  Підготовка брошури з нормативними документами з 

профілактики булінгу (цькування) в освітньому 

середовищі для педагогів 

вересень Заступник директора з 

НВихР 

 

12.  Проведення виховного  заходу до Міжнародного дня 

боротьби проти насилля 

 

 Жовтень  

2020 р. 

Викладач 

правознавства 

13.  Проведення заняття практикум «Вирішую конфлікти 

та будую мир навколо себе» 

Жовтень  

2020 р 

Психолог 

14.  Проведення заходів до  Європейського дня боротьби Жовтень   Заступник директора з 



з торгівлею людьми 

- тематичні  години спілкування « Людина – не 

товар», « Що потрібно знати, влаштовуючись на 

роботу»; 

- тренінг з учнями «Торгівля людьми – сучасний 

прояв рабства»; 

- відео-лекторій «Торгівля неповнолітніми. 

Реальність сьогодення » 

2020 р НВихР 

Психолог 

 Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

15.  Як Нік Вуйчич боровся з булінгом  у своєму житті 

(перегляд та обговорення відео) 

Жовтень  

2020 р 

Психолог 

16.  Проведення відкритої години з переглядом 

відеофільму «Життя на продаж» 

Жовтень  

2020 р 

Психолог 

17.  Проведення педагогічного всеобучу батьків 

«Сімейне насилля  як фактор руйнівного виховного 

процесу» 

Листопад 

2020 р. 

Директор 

Заступник директора з 

НВихР 

Психолог 

 

18.  Проведення заходів до Всесвітнього дня прав 

дитини  

Листопад  

2020 р.  

Заступник директора з 

НВихР 

Викладач 

правознавства 

 Класні керівники 

Вихователі гуртожитку  

 

19.  Проведення виховного  заходу  до Міжнародного  

дня  толерантності «Толерантність – крок до 

свободи» 

Листопад  

2020 р. 

Класні керівники 

Вихователігуртожитку 

20.  Проведення ділової  гри «Вчимося жити разом»  Грудень 

2020 р. 

Психолог 

21.  Проведення лекції «Протидія булінгу в дитячому 

середовищі» 

Грудень  

2020 р. 

Заступник директора з 

НВихР 

22.  Анонімне анкетування учнів 1-3 курсів  про випадки 

булінгу (цькування) у ліцеї  

 

Грудень  

2020 р. 

Психолог 

23.  Проведення круглого столу  з працівниками поліції та 

служби у справах дітей  Дарницького  району 

«Правопорушення  і відповідальність. Булінг у 

соціальних мережах» 

Грудень  

2020 р. 

Заступник директора з 

НВихР 

24.  Проведення лекції « Дискримінація за расовою 

ознакою : від апології рабства до міжнародно – 

правового злочину» 

Січень  

2021 р.  

Заступник директора з 

НВихР 

25.  Перегляд та обговорення відеофільму «Станція 

призначення життя» 

Січень  

2021 р.  

Класні керівники  

26.  Тренінг для педагогічних працівників  щодо 

запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти 

Січень  

2021 р 

Психолог 

27.  Проведення виховного заходу «У дружбі наша сила» Лютий  

2021 р. 

Вихователі гуртожитку 

28.  Проведення виховного заходу до дня  безпечного 

інтернету.  «Я  - за безпечний інтернет!» 

Лютий 

2021 

Викладачі  інформатики 

29.  Діагностика стосунків у ліцеї . Анонімне 

анкетування учнів та педагогів. 

Лютий  

2021 р. 

Психолог 

30.   Проведення бесіди з переглядом відео матеріалів « 

Все, що потрібно знати про інформаційну та 

кібербезпеку»  

Березень  

2021 р. 

Заступник директора з 

НВихР 



31.  Проведення презентацій « Правда про торгівлю 

людьми», « Сексуальне насилля»  

Березень  

2021 р 

Класні керівники  

32.  Проведення годин спілкування « Ми – різні, ми – 

рівні», «Толерантне ставлення до національних 

меншин, що населяють Україну»  

 

Березень  

2021 р. 

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

33.  Проведення бесіди  « Утвердження толерантних 

відносин , недопущення насильницьких дій»  

Квітень  

2021 р.  

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

34.  Анонімне анкетування батьків здобувачів освіти про 

безпеку в ліцеї  

Квітень  

2021 р. 

Заступник директора з 

НВихР 

Психолог  

35.  Участь у Всеукраїнському конкурсі фото – відео 

робіт « Молодь за безпеку дорожнього руху» 

Квітень  

2021 р. 

Класні керівники 

36.  Проведення бесід відвертого спілкування «Змінюй в 

собі негативне ставлення до інших»;   «Допоможи 

собі,  рятуючи інших» ; «Стережись! Бо, що посієш 

то й пожнеш», « Взаєморозуміння – гарантія твоєї 

безпеки»  

Травень 

2021 р. 

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку  

37.  Проведення бесіди « Обирай здоровий спосіб життя»   Травень  

2021 р. 

Медичний працівник 

38.   Проведення профілактичних  бесід «Профілактика 

негативних тенденцій у молодіжному середовищі», 

«Соціальні та психологічні аспекти наркоманії й 

ВІЛ/СНІДу» 

 Травень 

2021 р.  

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

39.  Проведення бесіди « Насильство. Як його уникнути» Червень 

2021  

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

40.  Проведення диспуту « Як будувати стосунки з 

однолітками. Чи потрібна конкуренція в групі?»  

Червень 

2021 

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

41.  Проведення виховної бесіди « Алкоголізм, 

наркоманія, психотропні речовини,  

тютюнозалежність,  ігроманія – соціальне зло, яке 

губить здоров’я»  

Червень 

2021  

Класні керівники 

Вихователі гуртожитку 

42.  Провести моніторинг рівня виконання вимог 

Стратегії захисту дітей від 

насильства працівниками 

ліцею 

Червень 

2021 р. 

Заступник директора з 

НВихР  

 

43.  Звіт про виконання заходів  у 2020- 2021 н.р. на  

виконання плану заходів щодо  створення 

безпечного освітнього середовища,  запобігання та 

протидії булінгу 

Червень 

2021 

Заступник директора з 

НВихР  

 

44.  Консультування класних керівників з проблемних 

ситуацій 

Протягом 

року 

 Психолог 

45.  Сприяння  поширенню соціальної реклами щодо 

створення безпечного освітнього середовища, 

профілактики негативних явищ   серед здобувачів 

освіти  

 

Протягом 

року  

Адміністрація ліцею 

Педагогічний колектив 

46.  Співпрацювати з міським центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді , районними центрами  

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , 

органами поліції, міською та  районними службами у 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР 



справах дітей, громадськими та благодійними  

організаціями, робота яких спрямована на 

профілактику негативних явищ у молодіжному 

середовищі 

47.    Проводити індивідуальну роботу з учнями та 

батьками учнів, схильних до  девіантної поведінки, 

комп’ютерної залежності. Забезпечувати 

психологічний супровід учнів .  

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР  

Психолог 

Керівники груп 

Вихователі гуртожитку 

48.  Проводити роботу з виявлення учнів, які зазнають 

домашнього насильства,надавати психологічну 

допомогу, повідомляти відповідні  суб’єкти 

реагування 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР  

Психолог 

Керівники груп 

Вихователі гуртожитку 

49.  Організовувати  в бібліотеці ліцею підбір літератури 

та інформаційних матеріалів щодо створення  
безпечного освітнього середовища , профілактики 

негативних явищ в молодіжному середовищі.  

Протягом 

року 

Бібліотекар 

50.  Здійснювати соціальний захист  здобувачів освіти  Протягом 

року 

Адміністрація ліцею 

51.  Оновлювати  на сайті, сторінці навчального закладу 

інформацію з питань створення безпечного 

освітнього середовища  та  протидії булінгу  

 

 

Протягом 

року 

Інженер з 

комп’ютерних 

технологій   

 

 

 

 

 
 

  Заступник директора з 

  навчально – виховної роботи  __________        Оксана БОБРОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЖУРНАЛ реєстрації заяв про випадки булінгу 

 

№ 

з/п 
Дата 

прийняття 

заяви 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

заявника 

(здобувач 

освіти, батьки, 

законні 

представники, 

педагогічний 

працівник, інші 

особи) 

 

Контактна 

інформація 

заявника (адреса 

проживання, 

телефон) 

 

Короткий зміст заяви 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові та 

посада особи, 

яка прийняла 

заяву 

 

      

 

 


