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НАКАЗ 

 

17 лютого 2021 року         № 10 

 

Про посилення заходів  

із кібербезпеки здобувачів освіти  

 

Відповідно до статті 6 розділу ІІ, розділу ІІІ Закону України «Про 

охорону дитинства», Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», статті 15 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», Указу Президента України від 25 травня 2020 року 

№ 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій українській школі», 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», листів Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 

року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. 

щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», 

від 14 серпня 2020 року № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», 

наказів департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

від 11 січня 2019 № 09 «Про запобігання булінгу в системі освіти Київської 

області», від 02 квітня 2020 № 82 «Про окремі питання виявлення та протидії 

булінгу в системі освіти Київської області», листа виконавчого комітету 

Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.02.2021 

№ 03/02-440 та з метою реалізації прав дітей на безпечне для життя і здоров’я 

освітнє середовище, виховання в здобувачів освіти таких цінностей, як 

толерантність, повага, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві й 

родині, запобігання поширенню мережевих явищ асоціальної спрямованості в 

учнівському середовищі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класоводам і класним керівникам посилити: 

1) інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань безпеки в мережі 

Інтернет: 

- серед здобувачів освіти шляхом проведення позапланових інструктажів з 

інформаційної безпеки, попередження й протидії кібербулінгу, виховних 
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бесід, інтерактивних занять щодо негативного впливу інтернет-спільнот на 

поведінку неповнолітніх; 

- серед батьків / опікунів здобувачів освіти шляхом проведення бесід 

(індивідуальних, групових) щодо деструктивного впливу соціальних мереж 

на поведінку дітей та посилення батьківського контролю за використанням 

неповнолітніми небезпечного та забороненого інтернет-контенту; 

2) пильнування й контроль за поведінкою здобувачів освіти під час 

освітнього процесу. 

2. Соціально-психологічній службі закладу освіти: 

1) підготувати на допомогу класоводам і класним керівникам, 

батькам / опікунам здобувачів освіти інформаційний матеріал про причини та 

небезпеку членства неповнолітніх в інтернет-спільнотах асоціальної 

спрямованості; 

2) провести зі здобувачами освіти превентивні бесіди про небезпеку 

участі у віртуальних групах, рухах, квестах, створених у соціальних мережах; 

3) спільно з класоводами й класними керівниками виявити здобувачів 

освіти, що опинилися в кризових ситуаціях, для запобігання суїцидальним 

випадкам; 

4) продовжити роботу із залучення працівників відділів ювенальної 

превенції та кібернетичної безпеки Національної поліції України до проведення 

заходів із безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. 

3. Учителям інформатики під час навчальних занять провести 

позапланові інструктажі про основні правила безпечної роботи в мережі 

Інтернет. 

4. Учителям предмета «Основи здоров’я» Оперчук Г. П. та предмета 

«Захист України: Основи медичних знань» Цуденко О. В. провести навчальні 

заняття з формування в здобувачів освіти відповідальності за здоров’я й 

безпеку, з розвитку самозарадності через особисту й культурну ідентифікацію, 

з усвідомлення цінності життя, а також з відпрацювання навичок надання 

першої допомоги постраждалим. 

5. Учителеві інформатики Заторській С. В. розмістити на сайті школи 

законодавчий, інформаційний та психолого-методичний матеріал про соцільно-

правову безпеку неповнолітніх у мережі Інтернет. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи         Т. Пашинська 

 

 

 

 
Підготувала: 

Литвин Л. 


