
  
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

06 березня 2020 року  № 35 

 

Про запобігання булінгу  

в закладах освіти Богуславського району 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про місцеві державні адміністрації», згідно з пунктом 8 Положення 

про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 № 293 «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти», листів Міністерства освіти і науки України від 

29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань 

запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», Міністерства освіти 

і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 № 1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти» та наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 за № 111/34394 

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти» з метою створення безпечного 

освітнього середовища в закладах освіти,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти Богуславського району, що додається. 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти, завідуючим закладів 

дошкільної освіти та директорам закладів позашкільної освіти: 

2.1.  Забезпечити виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженого даним наказом; 

2.2.  Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (згідно з  абзацом 

одинадцятим частини третьої статті 26 Закону України «Про освіту»; 

2.3.  Здійснювати контроль за виконанням плану заходів,  спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню), сприяти створенню безпечного 
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освітнього середовища в закладі освіти (відповідно до абзацу десятого частини 

другої статті 25 Закону України «Про освіту»);   

2.4.  Забезпечити на веб-сайтах закладів освіти відкритий доступ до плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

(відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про освіту»); 

2.5.  Довести до відома та безумовного виконання керівниками закладів 

освіти, педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу 

наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646 зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03.02.2020 за № 111/34394 «Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти»  

до 15 березня 2020 року. 

3. Практичним психологам  та соціальним педагогам: 

3.1. Систематично проводити інформаційно-просвітницьку, профілактичну 

роботу щодо запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого 

поводження та булінгу, недопущення порушень прав учасників освітнього 

процесу, захисту та відновлення порушених прав  

постійно. 
3.2. Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) 

здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу 

 постійно. 
3.3.  подавати звіт про результати здійснення повноважень у сфері 

запобігання та протидії насильству відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2018 року № 658  та виконання плану заходів, 

спрямованих на створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу у паперовому та електронному вигляді на 

електронну адресу (03_boguslav@ukr.net) 

 щоквартально. 
4. Методисту РМК Л. Ткаченко:  

4.1.  Довести до відома та безумовного виконання керівниками закладів 

освіти, педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу 

наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646 зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03.02.2020 за № 111/34394 «Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти»  

до 10 березня 2020 року. 
4.2. Забезпечити на веб-сайтах відділу освіти та РМК відкритий доступ до 

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

(відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про освіту») 

до 10 березня 2020 року. 

4.3. Подавати звіт про результати здійснення повноважень у сфері 

запобігання та протидії насильству відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і 
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насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2018 року № 658 у департамент освіти і науки  

щоквартально. 

5. Методисту РМК С. Мацаєнку забезпечити розміщення даного наказу на 

офіційному сайті відділу освіти та районного методичного кабінету відділу 

освіти Богуславської райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня 

за дня підписання цього наказу. 

6. Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста РМК 

Л. Ткаченко.  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу РМК 

О. Вергелес. 

 

 

 

Начальник відділу     Оксана  ПОЛІЩУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

Богуславської районної  

державної адміністрації 

від 06.03.2020 року № 35 
 

ПЛАН  

заходів, спрямованих на запобігання та протидію  

булінгу (цькуванню) в закладах освіти  
 

Найменування 

завдання 
Найменування заходів 

Відповідальні 

за виконання 

Строк 

виконання 

1. Сприяння 

запобіганню та 

протидії 

булінгу 

(цькуванню) в 

закладах освіти 

1) інформаційно-просвітницька 

діяльність серед учасників 

освітнього процесу щодо булінгу 

(цькування) та нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі 

поведінки у міжособистісних 

стосунках 

керівники 

закладів освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

постійно 

2) профілактична діяльність, 

спрямована на запобігання 

вчиненню дитиною та стосовно 

дитини булінгу (цькування) 

керівники 

закладів освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

постійно 

3) вжиття заходів для надання 

соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам 

освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками 

або потерпіли від булінгу 

(цькування) (згідно з рішенням 

комісій закладів освіти з розгляду 

випадків булінгу (цькування) 

керівники 

закладів освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

постійно 

4) розгляд питань щодо виявлення 

фактів насильства (булінгу) та 

запобігання їх повторенню на 

засіданнях педагогічних рад, 

нарадах, батьківських зборах тощо 

керівники 

закладів освіти 
постійно 
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Продовження додатка 

 

5) розміщення на веб-сайтах 

закладів освіти інформаційних 

матеріалів про запобігання та 

протидію булінгу, номерів 

телефонів організацій та  

установ, служб підтримки, до яких 

можуть звертатись постраждалі 

особи, плани заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню), порядок подання та 

розгляду (з обов’язковим 

дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти, 

інформацію про відповідальність 

осіб, причетних до боулінгу, 

Порядок реагування на випадки  

булінгу (цькування) та Порядок 

застосування заходів виховного 

впливу 

керівники 

закладів 

освіти, 

відповідальні  

за веб-сайти 

постійно 

2. Забезпеченн

я створення у 

закладі освіти 

безпечного 

освітнього 

середовища 

1) розроблення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) 

керівники 

закладів 

освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні  

педагоги 

щороку до 

початку 

навчального 

року 

2) утворення комісій з розгляду 

випадків булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти 

керівники 

закладів 

освіти 

щороку до 

початку 

навчального 

року 

3) організація постійного 

чергування в закладах освіти в 

місцях загального користування 

(їдальня, коридор, роздягальня, 

шкільне подвір’я) 

керівники 

закладів 

освіти 

постійно 

4) своєчасне реагування на 

повідомлення про випадки 

жорстокого поводження з дітьми 

(булінгу) або загрози його 

вчинення та вживати відповідних 

заходів для його припинення 

керівники 

закладів 

освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

постійно 
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Продовження додатка  

 

5) своєчасне інформування про 

дитину, яка постраждала від 

жорстокого поводження або 

стосовно якої існує загроза 

його вчинення відділ освіти, 

службу у справах дітей та сім’ї 

та орган внутрішніх справ за 

місцем проживання 

(перебування) дитини 

керівники 

закладів освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

постійно 

6) проведення моніторингу 

ефективності виконання плану 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти, виявлення проблем у 

сфері запобігання булінгу 

(цькуванню), вжиття заходів 

для їх вирішення 

методист 

соціально-

психологічної 

служби РМК, 

керівники 

закладів освіти 

за потреби, 

але не рідше 

одного разу 

на півріччя 

3. Професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

1) включення до щорічного 

плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (з 

відривом чи без відриву від 

освітнього процесу) підготовки 

з питань формування 

соціальних компетентностей та 

навичок запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) 

керівники 

закладів освіти 
постійно 

2) проходження педагогічними 

працівниками безкоштовного 

курсу «Недискримінаційний 

підхід у навчанні» на сайті 

EdEra, «Протидія та 

попередження булінгу в 

закладах освіти» (освітня 

платформа «PROMETHEUS») 

тощо 

керівники 

закладів освіти, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

постійно 

 

 


