
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
19.10.2020                                                м. Дніпро    № 69/01-04 

 
Про запобігання та протидії 
випадків булінгу  
серед вихованців та педагогів 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 

Відповідно до абзацу десятого частини третьої статті 26 Закону України 
“Про освіту”, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  
від 26 лютого 2020 року №293 “ Про затвердження плану заходів, спрямованих 
на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти” з метою 
запобігання та протидії психологічному, фізичному, економічному чи 
сексуальному насильству (булінгу, цькуванню) серед учасників освітнього 
процесу 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити план заходів по запобіганню та протидії булінгу в КЗО 

“ОЕНЦДУМ” (додаток 1). 
2. Створити та затвердити комісію по протидії проявів булінгу  

(додаток 2). Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок 
булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має 
перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення 
керівником закладу освіти. 

3. Керівникам гуртків: 
3.1.Приділяти посилену увагу поведінці вихованців на заняттях, 

моніторити та попереджати прояви булінгу, у разі виявлення - звертатись до 
вищезазначеної комісії. 

3.2. Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед гуртківців і батьків 
вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ”. 



 2
3.3. Запланувати та провести бесіди з гуртківцями із зазначених питань. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Крикун Г.В. 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф. ПЕДАН 

  
 

З наказом ознайомлені: 
 
Майборода І.О.                                  Крикун Г.В.     
 
Калашникова Н.Д.                             Іванус А.В. 

 
Кондратьєва Т.В.    Положій Л.В. 
 
Кривуля І.Г                                          Лапіна О.П. 
 
Шпітько Н.С.                                       Радзіковська Л.О. 
 
Стасенко А.В.                                      Бєлоха С.С. 

 



  
Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від 19.10.2020 № 69/01-04 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ  

по запобіганню та протидії випадків булінгу  
серед вихованців та педагогів 

КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 

 
№ 
з/п 

Зміст заходу  Термін Відповідальний 

1 Розгляд питань з безпеки 
життєдіяльності та протидії булінгу 
під час семінарів для працівників 
закладів освіти 

Протягом  
2020-2021 

Директор 
Ю.Ф.Педан, 
заступники 
директора 

2 Запланувати та провести в гуртках 
КЗО “ОЕНЦДУМ” виховних бесід 

січень  
2021 

Заступник 
директора з 
виховної роботи 
Крикун Г.В., 
керівники гуртків 

3 Створення та підбір фотоматеріалів 
та  інформаційних матеріалів щодо 
проявів булінгу у закладі освіти 
серед учасників освітнього процесу 

Листопад-грудень 
2020 

Заступник 
директора з 
виховної роботи  
Крикун Г.В. 

4 Контроль за проявами булінгу в 
освітньому процесі КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Протягом  
2020-2021 

Заступник 
директора з 
виховної роботи 
Крикун Г.В., 
керівники гуртків 

5 Вивчення, узагальнення і 
пропагування кращого досвіду 
використання 
здоров’язбережувальних 
технологій, заходів проти проявів 
булінгу в освітньому процесі. 

Протягом 
2020-2021 

Заступники 
директора 

 
 
Заступник директора з виховної роботи                                          Крикун Г.В. 
 
 
 
 



Додаток 2 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від 19.10.2020 № 69/01-04 
 

 
 

Склад комісії  
по запобіганню та протидії випадків булінгу  

серед вихованців та педагогів 
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр  

дітей та учнівської молоді” 
 

1. Педан Ю.Ф., директор  – голова комісії 
2. Крикун Г.В., заступник директора з виховної роботи – заступник голови; 
3. Кондратьєва Т.В., методист з наукової роботи – член комісії; 
4. Положій Л.В., керівник гуртка  – член комісії; 
5. Шпітько Н.С., керівник гуртка  – секретар комісії. 

 
 
Заступник директора з виховної роботи                                          Крикун Г.В. 


