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НАКАЗ
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Про посилення роботи щодо недопущення 
вчинення жорстокості й насильства стосовно 
своїх однолітків (булінгу), профілактики 
правопорушень в учнівському середовищі

З метою посилення роботи з профілактики правопорушень, інших 
негативних явищ серед учнів, захисту прав та інтересів учасників освітнього 
процесу, недопущення випадків порушень прав дітей, запобігання булінгу в 
освітньому середовищі та згідно наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 1646 від 28.12.2019 «Деякі питання реагування на випадки булінгу 
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», 
згідно «Порядку реагування на випадки булінгу (цькування)», «Порядку 
застосування заходів виховного впливу», листа Міністерства освіти і науки 
України № 1/9-80 від 11.02.2020 «Про затвердження наказу Міністерства 
освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646..», листа Міністерства освіти і 
науки України № 1/9-207 від 13.04.2020 «Роз'яснення щодо застосування 
наказу Міністерства і науки України від 28.12.2019 № 1646», наказу 
департаменту освіти Житомирської міської ради від 19.08.2022 р. № 149 «Про 
протидію булінгу в закладах освіти» та з метою здійснення постійної роботи 
з попередження правопорушень, бродяжництва та інших негативних проявів 
в учнівському середовищі 
НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити неухильне виконання законодавства України щодо 
попередження та протидії булінгу, кібербулінгу, охороні дитинства, 
недопущення жорстокого поводження та порушення права дітей.

2. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на впровадження 
сучасних, особистіснозорієнтованих інноваційних виховних технологій 
роботи з учнівською молоддю.

3. Педагогічним працівникам школи під час освітнього процесу 
дотримуватись вимог ЗУ «Про освіту» ст.. 45, частина II, наказу Міністерства 
освіти і науки України № 1646 від 28.12.2019 «Деякі питання реагування на 
випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 
закладах освіти», сприяти створенню позитивного емоційного стану серед 
учнів та батьківської громадськості, надавати приклад коректної поведінки, 
ефективного міжособистісного спілкування, створювати серед громадськості 
міста позитивного іміджу освітнього закладу.



4. Педагогічні працівники, медичний та господарсько- 
обслуговуючий персонал закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, 
що можуть вказувати на випадки домашнього насильства та булінгу, складні 
життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх 
виникнення стосовно дитини, передають уповноваженій особі школи 
Кучківській Н. М., а у разі її відсутності - безпосередньо керівникові закладу 
освіти чи іншим заступникам директора інформацію про дитину з метою 
планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної 
або іншої допомоги постраждалому.

5. Поновити діяльність комісії з профілактики правопорушень у 
складі 5 чол. Персонально:
1. Кучківська Н.М. - заступник директора школи з виховної роботи, голова 

комісії
2. Мартинюк Н. В. - соціальний педагог школи, член комісії
3. Петричук І. В. - практичний психолог школи, член комісії
4. Рудзік А. В. - голова батьк. комітету школи, комісії, працівник 
правоохоронних органів
5. Касян О. М. - голова МК класних керівників та класоводів.

6. Поновити постійно діючу комісію з розгляду випадків булінгу 
(цькування) у школі у складі:
1. Білоконь Л. Б. - директор школи, голова комісії.
2. Кучківська Н. М. -  заступник директора з ВР, заступник голови комісії.
3. Мартинюк Н. В. -  соціальний педагог, секретар комісії.
4. Петричук І. В. -  практичний психолог, член комісії.
5. Касян О. М. - голова МК класних керівників та класоводів, член комісії.
6. Сірош О. Є -  заступник директора з НВР, член комісії.
7. Газарян О.Є. -  педагог -  організатор, член комісії.
8. Колесинський В. А. -  головний спеціаліст службу у справах дітей, член 
комісії.
9. Байдюк А. В. -  спеціаліст Житомирського міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді.

7. Заступнику директора з ВР, Кучківській Н. М. :
7.1. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькування) в освітньому закладі на 2022 -  
2023 н.р., оприлюднити порядок подання та розгляду заяв щодо випадків 
булінгу, порядок реагування, зразок заяви, правила поведінки здобувача 
освіти.
7.2. Організввати засідання Комісії з розгляду булінгу упродовж трьох 
робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення про булінг та 
завершити робот у не пізніше десяти робочих днів, надавши рекомендації 
педагогічним працівникам та батькам з зазначенням заходів виховного 
впливу на сторони та свідків булінгу.
7.3. Ознайомити весь персонал школи з нормативними документами щодо 
протидії булінгу, планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу (цькування) в освітньому закладі на 2022 -  2023 н.р., порядком



подання та розгляду заяв щодо випадків булінгу, порядком реагування, 
зразком заяви, правилами поведінки здобувачів освіти.
7.4. Забезпечити системне підвищення кваліфікації працівників закладу 
освіти з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) та виховання 
нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення 
булінгу як порушення прав людини.
7.5. Ознайомити членів комісії з розгляду випадків булінгу з положеннями 
наказу МОН № 1646 від 28.12.2020, їх правами та обов’язками під особистий 
підпис.
7.6. Розробити план роботи комісії з профілактики правопорушень на 2022 -  
2023 н. р. та залучати до роботи комісії представників правоохоронних 
органів, спеціалістів ССД, ЖМЦСС та інших за згодою.
7.7. Систематично аналізувати та розглядати питання про стан роботи щодо 
профілактики правопорушень та недопущення вчинення учнями жорстокості 
й насильства стосовно своїх однолітків (булінгу) на засіданнях педагогічних 
рад.
7.8. Сприяти залученню до роботи з питань запобігання та протидії 
правопорушенням та булінгу спеціалістів служби у справах дітей міської 
ради, Житомирським відділом поліції ГУНП в Житомиській області, 
громадськими організаціями тощо.
7.9. Невідкладно інформувати департамент освіти, територіальні органи 
Національної поліції України (підрозділ ювенальної превенції) про випадки 
булінгу.
7.10. Розмістити на веб-сайтах закладів освіти інформаційні матеріали 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню), номери телефонів «гарячих 
ліній», служб підтримки, державних та недержавних організацій, куди 
можуть звертатися постраждалі особи.
8. Класним керівникам та класоводам:

розробити та проводити заходи з метою створення позитивної 
атмосфери та середовища безконфліктного спілкування в класному 
колективі.
організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів із 
учасниками освітнього процесу (здобувачами освіти, батьківською 
громадськістю класу) з питань запобігання та протидії 
правопорушенням та булінгу;
невідкладно інформувати адміністрацію школи про випадки 
насильства, що стали відомі;
організувати контроль за учнями та сім'ями, що потребують 
додаткової педагогічної уваги та потрапили в складні життєві 
обставини.
посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 
підтримувати зв'язок з батьківською громадськістю класу, вчасно 
з'ясовувати причини відсутності дитини на уроках; 
сприяти залученню учнів до позаурочної та позашкільної діяльності.



9. Спеціалістам соціально-психологічної служби школи Мартинюк Н. В. та 
Петричук І. В.:

активізувати зміст і форми інформаційно-просвітницької роботи 
серед педагогічних працівників та батьків щодо питання ранньої 
діагностики депресивних настроїв школярів, підвищення 
соціального статусу учнів у шкільних колективах, профілактики 
суїцидальних намірів;
продовжувати організацію проведення просвітницько- 
профілактичних заходів (групові та індивідуальні) з педагогічними 
працівниками, батьками, учнями щодо роз’яснення основних 
причин, ознак булінгу, мобінгу, попередження негативних проявів та 
правопорушень, розвитку емпації;
проводити моніторинг безпечності закладу освіти та комфортності 
освітнього середовища для школярів шляхом опитування та вжиття 
відповідних заходів реагування;
виявляти та забезпечити надання соціальних та психолого -  
педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу, 
вчинили булінг, стали його свідками, створення моделі партнерства 
та підтримки між педагогічними працівниками та батьками; 
посилити індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які схильні до 
правопорушень та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки (з 
дозволу батьків), активізувати впровадження інноваційних форм і 
методів профілактичної роботи з неповнолітніми, 
організовувати соціально -  психологічний супровід родин, які 
опинились у складних життєвих обставинах та дітей, які потребують 
додаткової педагогічної уваги,
організовувати співпрацю з представниками суміжних служб; 
долучитись до відзначення Всеукраїнського тижня з протидії 
булінгу з 27.09. по 01.10 та провести тематичні заходи; 
надати копію Плану заходів, спрямованих на запобігання та 
протидіію булінгу (цькуванню) в закладах освіти на 2022-2023 н.р. 
до 09.09.2022 методисту НМЦ Шикиравій Н. М. 
надати звіт роботи на 2022 -2023 навчальний рік щодо виконання 
Плану заходів до 18.05.2023 року методисту НМЦ Шикиравій Н. М. 

ІО.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора з ВР Кучківську Н. М.

Лариса БІЛОКОНЬ


