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ЧЕКЛИСТ  
вивчення стану створення безпечного освітнього середовища в ЗЗСО _____, 

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

 станом на ___________ 

Напрямки оцінювання 
Напрямки реалізації, 

документи для аналізу 

Наявність 
Примітка 

так ні 

І. Сомооцінювання стану створення безпечного освітнього середовища в ЗЗСО 

 

1.1. Забезпечення діяльності на 
виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України від 
28.12.2019 № 1646 «Деякі питання 
реагування на випадки булінгу 
(цькування) та застосування 
заходів виховного впливу в 
закладах освіти», наказів ДОН ЗМР 
від 31.01.2019 № 21р «Про заходи 
щодо протидії булінгу», від 
17.10.2019 № 416 р «Про вжиття 
додаткових заходів щодо 
попередження насильства та 
булінгу». 

накази ЗЗСО   №№  

призначення 
відповідальних осіб 

  Наказ №№, ПІБ, 
посада 

відповідальної 
особи, телефон 

визначення алгоритму 
дій у разі виявлення 
булінгу 

   

створення комісії  
з розгляду випадків 
булінгу 

  наказ, склад=<5осіб 

ознайомлення 
працівників  
з алгоритмом дій у разі 
повідомлення про 
випадок булінгу / 
виявлення булінгу 

  форми, дати 

управлінські заходи по 
усуненню можливих 
ризиків 

   

1.2. Забезпечення створення у 
закладах освіти безпечного 
освітнього середовища, вільного 
від насильства та булінгу 
(цькування)  

здійснення вивчення 
стану освітнього 
середовища в закладі 
освіти 

  використання онлайн-
інструменту БДДШ 

«Експрес-оцінювання» 
лист МОН 14.08.20  

№1/9-436 

розробка, затвердження 
Плану заходів (на 
початок навчального 
року), спрямованих на 
запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню)                   
у закладі освіти 

  наказ МОН України  
від 28.12.2019 № 1646 

 п. 5 Порядку реагування 
на випадки булінгу; 

спрямованість заходів на 
всіх учасників освітнього 

процесу, наявність 
вимірюваних показників 

ефективності 

оприлюднення Плану 
заходів у закладі освіти 

   

проведення заходів з 
формування в учасників 
освітнього процесу 
нетерпимого ставлення 
до насильницьких 
моделей поведінки, 

  використання ресурсів 
БДДШ 

лист МОН 14.08.20  
№1/9-436 
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усвідомлення булінгу як 
порушення прав людини 

організація роботи з 
виявлення булінгу та 
(або) потенційних 
ризиків його виникнення 

  організація роботи 
комісії 

розгляд заяв (звернень) 
або повідомлень про 
випадки булінгу 
(цькування) у закладі 
освіти 

  дотримання Порядку 
реагування на випадки 

булінгу 
наказ МОН від 28.12.2019 

№ 1646 

повідомлення поліції 
про випадки булінгу 
(цькування) у ЗО (за 
фактом звернення) 

   

повідомлення службі у 
справах дітей про 
випадки булінгу 
(цькування) у ЗО (за 
фактом звернення) 

   

дотримання Порядку 
застосування заходів 
виховного впливу 

  наказ МОН від 28.12.2019 
№ 1646 

забезпечення виконання 
заходів для надання 
соціальних та психолого-
педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які 
вчинили булінг, стали 
його свідками або 
постраждали від булінгу 
(цькування) (у разі 
наявності випадку 
булінгу) 

   

міжвідомча координація 
дій між суб’єктами 
реагування на випадки 
булінгу в закладі освіти 

   

здійснення моніторингу 
ефективності виконання 
Плану заходів 

  не рідше 1 разу  
на півріччя, наприкінці 

навчального року 

1.3. Сприяння запобіганню та 
протидії булінгу в ЗО. Організація 
роботи щодо запобігання та 
протидії булінгу (цькування) в 
закладах освіти району з усіма 
учасниками освітнього процесу 
(здобувачами освіти, педагогічни-
ми працівниками та батьківською 
громадськістю).  

ознайомлення учасників 
освітнього процесу з 
Порядком реагування на 
випадки булінгу, 
порядок інформування  

  формат ознайомлення, 
документи 

системність 
інформаційно-
просвітницької 
діяльності серед 
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учасників освітнього 
процесу щодо булінгу 
(цькування) та 
нетерпимого ставлення 
до насильницької 
моделі поведінки у 
міжособистісних 
стосунках 

профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню 
дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування) 

серед здобувачів освіти    

серед працівників ЗО 
(в т.ч. педагогічних) 

   

серед батьківської 
спільноти 

   

соціально-педагогічний 
патронаж 

  ст. 76 п.2 ЗУ  
«Про освіту» 

залучення громадських, 
батьківських, 
молодіжних організацій 
під час проведення 
роботи з попередження 
булінгу 

   

1.4. Професійний розвиток та 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

Проведення методичних 
заходів із озброєння 
працівників закладів 
освіти інструментарієм 
щодо попередження та 
визначення проявів 
(фактів) булінгу 

   

залучення спеціалістів 
профільних служб для 
роботи з працівниками 

   

1.5. Взаємодія із відділами по 
району служби (управління) у 
справах дітей Запорізької міської 
ради, Запорізького міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, районним відділенням 
ювенальної превенції ГУНП у 
Запорізькій області. 

наявність даних 
контактних осіб 

   

проведення спільних 
заходів (участь у 
заходах) 

   

облік звернень з питань 
реагування на випадки 
булінгу (за наявності 
факту булінгу) 

   

1.6. Висвітлення інформації щодо 
булінгу (цькування) на вебсайтах 
закладів освіти.  

інформація щодо 
протидії булінгу на  
вебсайті; 

  інфографіка, пам’ятки, 
буклети алгоритми 

тощо 
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інформація з питань 
запобігання та протидії 
булінгу (цькуванню) в 
інформаційних куточках 
у закладах освіти 

   

оприлюднення 
телефонів «гарячої 
лінії»,  соціального 
захисту дітей, поліції 
тощо 

   

1.7. Проведення моніторингу 
ефективності виконання плану 
заходів,спрямованих  на запобіган-
ня та протидію булінгу (цькуванню) 
в закладі освіти, виявлення 
проблем у сфері запобігання та 
протидії булінгу (цькуванню), 
вжиття заходів для їх вирішення. 

системність здійснення 
вивчення (моніторингу) 
стану реалізації завдань 
з протидії булінгу в 
учнівських колективах 

   

наявність матеріалів 
здійснення контролю 

   

наявність управлінських 
дій, видання 
розпорядчих документів 
тощо 

   

формат оприлюднення / 
обговорення результатів 
моніторингу 

   

Висновок щодо забезпечення з боку 
керівника закладу освіти створення у 
закладі освіти безпечного освітнього 
середовища, вільного від насильства 
та булінгу; дотримання прав 
здобувачів освіти, педагогів на захист 
під час освітнього процесу від 
приниження честі та гідності, будь-
яких форм насильства та 
експлуатації, булінгу, дискримінації за 
будь-якою ознакою, пропаганди та 
агітації, що завдають шкоди здоров’ю 
здобувача освіти, педагога; надання 
соціальних та психолого-педагогічних 
послуг особам, які постраждали 
від булінгу, стала його свідком або 
вчинила булінг, інших функцій, 
визначених розпорядчими документ-
тами МОН України, ДОН ЗМР 

п. 3 ст.26 Закону України «Про освіту»  
(в частині організації роботи із запобігання та протидії булінгу) 

Кількість  звернень розглянуто шкільною комісією ______ 
 за період з вересня 20____ по квітень 20____ 
Кількість  випадків визнано булінгом _______ 

Кількість направлених листів по випадкам підозри булігу до ССД, поліції  _______ 

Керівник  підпис 

 

Виконавець, тел.. 


