
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ» 

 

НАКАЗ 
01 вересня 2022                                                     №  270   

 
Про профілактику насильства  
та жорстокості в учнівському середовищі  
 

Відповідно до Конвенції ООН Про права дитини, законів України «Про освіту», 
"Про професійно-технічну освіту", «Про охорону дитинства»,  «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», наказу Міністерства 
освіти і науки молоді та спорту України від 01.02.2010 р. № 59 «Про вжиття заходів щодо 
запобігання насильству над дітьми», наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту 
України від 22.02.2013 № 176 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання 
правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними», наказу 
Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 11.06.2012 № 677 «Про 
затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування 
громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві», листа 
Міністерства освіти і науки № 1/9-423 від 26.08.2021 «Про виконання вимог законодавства 
щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 
постраждалих від жорстокого поводження», листа Міністерства освіти і науки від 
25.03.2022 р. № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»,  
листа Міністерства освіти і науки від 18.06.2022 р. № 16598-22 «Про Рекомендації щодо 
усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою», 
листа Міністерства освіти і науки від 10.08.2022 N 1/9105-22 «Щодо організації виховного 
процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.», та з метою організації профілактичної роботи, 
забезпечення емоційного комфорту учасників навчально-виховного процесу, захисту дітей 
від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров’ю, а також від фізичного та 
психологічного насильства  
 
НАКАЗУЮ: 
 
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сербі Д.М.: 
1.1 Взяти під постійний контроль питання своєчасного інформування Служби у справах 
дітей та сім’ї, поліції про учнів, які не відвідують навчальні заняття без поважних причин 
або не охоплені навчанням, притягнення до відповідальності батьків, які не займаються 
вихованням дітей, виявлення та постановки на облік родин з дітьми, у яких батьки схильні 
до вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, вчинення насильства у сім’ї. 

         Протягом 2022-2023 н. р. 
1.2 Розробити план заходів щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі постраждалих від жорстокого поводження. Відповідальні: 
заступник директора з НВР Серба Д.М., практичний психолог, соціальний педагог 
Табачний В.В. 

         Вересень 2022 
1.3 Негайно розглядати випадки правопорушень та злочинів, які скоєні учнями, насильства 
серед учнів та над ними в їх родинах. 

Негайно після отримання інформації від учнів 
або від поліції, ССД, медичних установ 

1.4. Продовжити профілактичну роботу з учнями закладу щодо недопущення пропусків 
уроків без поважних причин, порушення Статуту училища, Єдиних педагогічних вимог до 
учнів, вчинення антигромадських дій, вживання наркотичних засобів чи спиртних напоїв. 

  Протягом 2022-2023 н. р  



1.5 Забезпечити складання та виконання дієвих планів індивідуального психолого -
соціально-педагогічного супроводу дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Протягом 2022-2023 н. р  
1.6 Продовжити практику щомісячного обговорення на засіданнях Ради з профілактики 
правопорушень роботи з попередження підліткової злочинності, булінгу, використання 
електронних цигарок, дитячого алкоголізму та інших негативних явищ у молодіжному 
середовищі, залучати до участі у засіданнях фахівців ССД та сектору  ювенальної превенції 
відділу поліції, розглядати кожен випадок правопорушень серед здобувачів освіти, в тому 
числі бійок, насильства, ксенофобії, булінгу тощо. 

 Протягом 2022-2023 н. р.  
1.7 Посилити співпрацю з працівниками поліції, юстиції, співробітниками вищих 
навчальних закладів з питань правової освіти, залучати до право роз`яснювальної роботи з 
учнями батьків, які мають юридичну освіту. 

          Протягом 2022-2023 н. р.  
 
1.8 Забезпечити безумовне виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в 
частині своєчасного здійснення обліку в повному обсязі 

          Протягом 2022-2023 н. р.  
1.9 Вжити заходів щодо підвищення рівня психолого-педагогічного супроводу дітей та 
підлітків з «групи ризику» (в разі постановки дітей на внутрішньо училищний облік). 

                                                                            Протягом 2022-2023 н. р. 
1.10 Вжити дієвих заходів щодо запобігання крадіжкам, бійкам, насильству, булінгу, 
кібербулінгу, використанню електронних цигарок у навчальному  закладі, забезпечити 
виявлення та ліквідацію форм застосування насильства в учнівському середовищі. 

                                                                                                          Протягом 2022-2023 н. р.  
1.11 Оновлювати  куточок правової освіти.  

Протягом 2022-2023 н. р. 
1.12 Тримати на контролі стан організації дозвілля дітей, які перебувають на внутрішньо 
училищному  обліку, в тому числі охоплення гуртковою роботою. 

                                                                                                       Протягом 2022-2023 н. р. 
1.13 Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні в проведенні 
навчально-виховного процесу. 

                                                                                             Постійно 
1.14 Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень вибухонебезпечних та 
інших предметів, що можуть становити загрозу життю і здоров’ю учнів і працівників. 

                                                                          Протягом 2022-2023 н. р.
                                                                           

1.15 Забезпечити захист прав і свобод дітей, створити належні соціально-психологічні 
умови для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності здобувачів освіти. 

                                                                                                        Протягом 2022-2023 н. р. 
1.16 Запобігати проявам ксенофобії, расової та релігійної нетерпимості. 

                                                                                                        Протягом 2022-2023 н. р. 
1.17 Забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію 
втягування дітей і молоді в негативні ситуації. 

                                                                                                        Протягом 2022-2023 н. р. 
1.18 Проводити просвітницьку роботу спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї та з 
сектором ювенальної превенції Подільського відділу поліції щодо підвищення рівня 
правової обізнаності батьків про відповідальність за виховання власних дітей та 
організацію їх змістовного дозвілля, рухової активності та відпочинку в позаурочний час. 

                                                                          Протягом 2022-2023 н. р. 
 
2. Педагогічним працівникам:   
2.1 Дотримуватися в роботі принципів Конвенції ООН про права дитини, законодавства 
України у галузі освіти в частині збереження фізичного, духовного, психологічного 



здоров’я дітей. 
2.2 Не допускати в учнівських колективах випадків психічного чи фізичного насильства, 
образ, жорстокого поводження.   
2.3 Здійснювати просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти та їх 
батьків щодо  недопущення випадків фізичного та психологічного насильства.  
2.4  Дотримуватися правил і норм професійної етики.  
3. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання:  
3.1 Приділяти особливу увагу дітям соціально-незахищених категорій. 
3.2 Щоденно та своєчасно з’ясовувати причини відсутності здобувачів освіти в училищі. 
3.3 Включити в плани навчально-виховної роботи з учнівськими колективами бесіди щодо 
отримання правил і норм співіснування в суспільстві, толерантного ставлення один до 
одного.  
3.4 Висвітлювати питання щодо попередження проявів жорстокості над дітьми та реалізації 
прав дітей на захист від будь-яких форм насильства на батьківських зборах. 
3.5 Організувати системне вивчення та дотримання учнями Правил  внутрішнього 
розпорядку училища, Єдиних педагогічних вимог до учнів, залучивши до даної роботи 
членів учнівської самоврядування. 
3.6 Провести роз’яснювальну роботу серед учнів щодо  недопущення випадків фізичного 
та психологічного насильства та протоколом оформити  до 22.09.2022 р. Протоколи надати 
заступнику директора з НВР Сербі Д.М. до 29.09.2022 р. 
4. Практичному психологу, соціальному педагогу Табачному В.В.:   
4.1. Здійснювати системну роботу щодо виявлення випадків насильства в сім’ї, жорстокого 
поводження з дітьми або погрози щодо їх вчинення та оперативно інформувати 
адміністрацію навчального закладу, відповідні органи і установи міста.  
4.2. Своєчасно виявляти дітей, які перебувають у складних умовах проживання, 
перебувають в складних життєвих обставинах та надавати їм психолого-педагогічну 
допомогу. 
5. Питання щодо організації роботи з попередження випадків насильства та жорстокого 
поводження з дітьми у будь-яких проявах та дотримання етичних норм працівниками 
училища розглядати на нарадах при директору.  
6. Інженеру-електроннику Стельмах С.М.  розмістити даний наказ web-сайті училища. 
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
 
Директор        Людмила МИХЛИК 
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