
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-414 від 27 червня 2019 року 

Департаменти (управління) освіти і науки 

обласних, Київської міської державних 

адміністрацій 

Заклади післядипломної педагогічної освіти 

Деякі питання щодо створення 

у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок 

Міністерство надсилає інформаційні матеріали щодо створення у 2019/2020 н. 

р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок. 

Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління освітою 

різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з метою 

організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, врахування при 

плануванні роботи з учнівськими колективами, беручи до уваги потенціал 

закладу і залучаючи до освітнього процесу партнерів. 

Перший заступник Міністра Павло Хобзей 

Додаток до листа Міністерства освіти і 

науки України від 27.06.2019 №» 1/9-414 

Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього 

середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 

2019/2020 н. р. 

Завдання освітян робити все, аби сучасні діти могли навчатися без страху і 

насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що 

змінюється. 

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута 

та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 

від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 

від 26 вересня 2018 року) буде в нагоді педагогічним працівникам, класним 

керівникам, вихователям, адміністрації закладів освіти, щоб усвідомити сучасні 

виклики виховання та його головні засади, базові моральні цінності сучасного 



виховання, з обов’язковим урахуванням вікових особливостей учнів. Режим 

доступу: https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/ 

Конвенція ООН про права дитини (режим 

доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021) вказує на те, що кожна 

дитина в усьому світі має право жити, рости і бути захищеною від усіх форм 

насилля. 

Насильство над дітьми - це глобальне проблема, яке стала очевидною лише 

протягом останніх двадцяти років. Насильство над дітьми ставить під загрозу 

глобальний розвиток людства. Коли діти стають свідками або жертвами 

емоційного, сексуального чи фізичного насилля, це завдає шкоди їх здоров'ю, 

добробуту та майбутньому. Проблема насильства стосується не лише для 

окремих дітей або сімей, а є загрозою сталому розвитку суспільства в цілому. 

Принцип запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та 

експлуатацію дітей має бути ключовим у організації освітнього процесу 

закладів освіти. 

Дані по Україні свідчать, що проблема насилля над дітьми лишається значною 

мірою недооціненою в країні. Деякі форми домашнього насильства 

приймаються як соціальна норма. Згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року, 42% 

батьків вважають, що емоційне насилля є допустимим задля навчання. Частка 

тих, хто допускає застосування фізичної сили до дитини у якості 

дисциплінарної міри, становить 14%. ЮНІСЕФ захищає права та інтереси дітей 

в 190 країнах світу, щоб перевести ці зобов'язання у практичні дії, прикладаючи 

особливі зусилля для досягнення найбільш вразливих дітей у всьому світі. 

Більше інформації http://www.unicef.ora/ukraine 

МОН отримало від Представництва Дитячого фонду ООН в Україні в серні 

2016 року концептуальну записку «Безпечні школи в Україні», у якій було 

запропоновано можливі компоненти програмного підходу до створення 

безпечних шкіл. Наслідком цього стало створення міжсекторальної і 

регіональних робочих груп з питань адаптації та пілотування концепції 

«Безпечна школа» у пілотних закладах Донецької та Луганської області. На 

прохання МОН України ця група розробила концепцію «Безпечної і дружної до 

дитини школи», Представництво ЮНІСЕФ в Україні забезпечило ресурси для 

впровадження відповідного проекту у 10 пілотних навчальних закладах 

Донецької та Луганської області. Листом № 1/9-204 від 04.04.2018 МОН 

України затвердило план заходів щодо реалізації спільного проекту «Безпечна і 

дружня до дитини школа» протягом 2018-2019 рр. 

https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://www.unicef.ora/ukraine
http://autta.org.ua/files/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D.pdf
http://autta.org.ua/files/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%201_9-204.pdf
http://autta.org.ua/files/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%201_9-204.pdf


В березні 2018 р. МОН залучило всесвітньо відомого оратора Ніка Вуйчича для 

проведення мотиваційних зустрічей з учителями та учнями та стимулювало 

початок діалогу про булінг. Відеоматеріали про ці зустрічі розміщені у 

вільному доступі на сайті МОН, які можна використовувати в освітньому 

процесі з метою запобігання булінгу та формування суспільної свідомості 

неприйняття булінгу в міжособистісних стосунках. 

На сайті МОН розміщено створений для вільного доступу банк педагогічних 

технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу» для 

використання в профілактичній роботі в закладах освіти. 

Відповідно до наказу МОН від 9 січня 2019 року № 17, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за № 250/33221 «Про 

затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів 

загальної середньої освіти» оцінювання освітніх і управлінських процесів 

закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

здійснюється зокрема за напрямом «освітнє середовище закладу освіти», а 

саме: 

 забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

 створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації. 

19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 

2018 р. № 2657-VIII. 

МОН підготувало рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657- VІІІ (лист 

МОН від 29.01.2019 № 1/19-881). 

На виконання цього Закону згідно з наказом МОН від 06 березня 2019 року № 

310 було утворено робочу групу з розроблення проектів актів, необхідних для 

забезпечення реалізації Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 

2018 р. № 2657-УІІІ. Натепер робочою групою підготовлено проект наказу 

МОН «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти та порядку реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти» та подано на затвердження в установленому законодавством 

України порядку, а згодом буде скерований для реалізації органам управління 

освітою та закладам освіти. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu


Насильство над дітьми можна зупинити. Головною метою у закладі освіти 

є навчання дітей та дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі, а 

також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих 

(батьків, опікунів або працівників закладів освіти). 

Для побудови безпечного освітнього середовища у закладі освіти можна 

скористатися методичним посібником «Кодекс безпечного освітнього 

середовища», який передбачає навчання школярів, батьків, педагогічних 

працівників закладів освіти правилам безпечної поведінки особистості, 

формування навичок уникнення потенційних ризиків та небезпек, а також 

навичок подолання труднощів у власному житті. 

Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-

bulingu/21kbos.pdf 

Однією із поширених форм насильства у дитячому середовищі є булінг. 

Що стає причиною булінгу в закладах освіти, як виявити, попередити та 

протидіяти цькуванню, а також правильно вирішувати конфлікти? 

Відповіді на ці й інші питання можна знайти в безкоштовному онлайнкурсі 

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», який був 

створений за ініціативи Міністерства освіти і науки (з курсом можна 

ознайомитися за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:MON+AB101+2019_T2/about). 

Конфлікти між різними учасниками та учасницями освітнього процесу, 

проблеми цькуваня (булінгу) і насильства в шкільному 

середовищі найчастіше стають перепоною для формування у школярів таких 

цінностей як толерантність, повага, підтримка, порядність, гармонійне 

спілкування та співіснування у суспільстві. 

Ситуативний аналіз, проведений ГО «Ла Страда-Україна» у 2017-2018 рр., 

показує, що у сучасних закладах освіти переважають міжособистісні конфлікти 

(прізвиська, нападки, піддражнювання, образи, осмикування тощо), а 

сторонами конфліктів є 48% дівчат та 52% хлопців. 

В процесі реформування системи освіти, важливим кроком є побудова 

безпечного освітнього простору, зменшення рівня конфліктів між учасниками 

освітнього процесу шляхом впровадження відновних практик у освітній процес. 

Як показує досвід, медіація є ефективним інструментом відновного підходу, 

який поєднує цінності, принципи, практики і методи вирішення конфліктів. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about


Саме ціннісний підхід став поштовхом до запровадження, за сприяння 

Міністерства освіти і науки України, ГО «Ла Страда-Україна» медіації та служб 

порозуміння в закладах освіти України. 

Діяльність служб порозуміння сприяє реалізувати два суспільно значущі 

стратегічні завдання закладів освіти: 

1) зменшення соціального напруження міжособистісних взаємин у шкільному 

колективі засобами медіації (посередництва); 

2) формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу 

конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, виховати гідну 

особистість зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням 

створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві. 

Учасники круглого столу, який відбувся у Міністерстві освіти і науки України 

19 червня 2019 року, «Створення системи служб порозуміння для 

впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в 

закладах освіти» рекомендують: 

 включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної 

педагогічної освіти навчальні курси, лекції та практичні заняття з питань 

медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом, зокрема, програму 

освітньої діяльності та спецкурс курсів підвищення фахової кваліфікації 

педагогічних працівників з проблеми «Базові навички медіатора в 

навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні 

конфліктів та миробудуванні», з метою підвищення рівня обізнаності 

керівників та педагогічних працівників закладів освіти щодо 

впровадження медіації та відновних практик як інструменту 

профілактики насильства та булінгу в дитячому та молодіжному 

середовищі, формування безпечного освітнього середовища; 

 впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив 

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». 

 


