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БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – це стан освітнього
середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та 
праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє

емоційному благополуччю
учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви 

насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також
дотримано прав і норм фізичної, психологічної, 
інформаційної та соціальної безпеки кожного

учасника навчально-виховного процесу



Що впливає на безпечне освітнє середовище

1. Якість міжособистісних відносин
2. Захищеність в освітньому середовищі

3. Комфортність в освітньому середовищі
4. Задоволеність освітнім середовищем



 Принцип домінування життя людини як головної
цінності

 Принцип регіональної специфіки
 Принцип комплексності оцінки небезпек (ризиків),
 Принцип міні-макса
 Принцип максимальної ефективності управління

системою заходів і створених педагогічних умов,
спрямованих на забезпечення максимальної
безпеки освітнього середовища і школи, як
соціального інституту в цілому.

ПРИНЦИПИ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Кодекс Безпечного Освітнього  
Середовища (КБОС)

документ закладу освіти, який регулює  
діяльність закладу, пов’язану з

порушеннями прав особистості на безпеку,  
а також питання її підтримки і втручання в  

ситуації загрози життю, здоров’ю та  
благополуччю



 виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників
освітнього процесу;

 відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів,
педагогів, психологів, батьків на освітнє середовище школи;

 обґрунтувати умови організації безпечного освітнього
середовища та вимоги (критерії) до його ефективної
організації для кожного учасника освітнього процесу;

 скласти мінімальну та доступну програму навчання для учнів,
педагогів, батьків;

 сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним
працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації
безпечного середовища в навчальному закладі.

Основні завдання, які покликаний виконувати
КБОС у закладі освіти



• Як протистояти тиску та відстоювати власну позицію. 
• Моя поведінка в конфлікті/небезпечній ситуації. 
• Як будувати стосунки з однолітками.
• Правила безпеки в Інтернеті. 
• Вчимося розуміти один одного. 
• Як адаптуватися до нових умов/незнайомої ситуації. 
• Насильство. Як його уникнути? 
• Взаєморозуміння – гарантія твоєї безпеки. 
• Маніпуляції та захист від них. 
• Для чого потрібна конкуренція в групі? 
• Вчимося довіряти один одному. 
• Безпечна школа. Маски булінгу. 
• Конфлікт і взаємодія.

Орієнтовний перелік тем для навчання учнів: 



• Булінг у школі: як діяти батькам? 
• Школа, батьки, діти – як сформувати взаємини? 
• Безпечний Інтернет. 
• Як спілкуватися з власною дитиною? (Мистецтво ефективного
спілкування з дитиною). 
• Попередження насильства, жорстокості в сім’ї або дитинство
починається з любові. 
• Як правильно подолати свою та чужу агресію? 
• Методи позитивної дисципліни. 
• Як навчитися довіряти власній дитині або поговоримо про 
довіру. • П’ять шляхів до серця дитини.
• Поняття безпеки. Безпека освітнього середовища

Орієнтовний перелік тем для навчання батьків



• Цькування у школі: як лікувати клас від булінгу.
• Особливості підтримки дітей і їхніх сімей у ситуації
домашнього насильства.
• Законодавство з питань протидії насильству над дітьми.
• Як уникати конфліктів з учнями?
• Педагогіка партнерства.
• Як подолати агресію учнів?
• Як згуртувати/здружити колектив?
• Майстерність педагогічного спілкування.
• Безпечне освітнє середовище.
• Принципи захисту особистих даних учнів, їх зображень.

Орієнтовний перелік тем для навчання вчителів:



Кодекс безпечного освітнього середовища:

 містить конкретні та чіткі
правила поведінки усіх учасників  
освітнього процесу;

 допомагає виявити небезпечні  
ситуації та належно реагувати на  
них, запроваджуючи чіткі
процедури;

 забезпечує виконання вимог  
законодавства щодо  
гарантування безпеки усім
учасникам навчально-виховного  
процесу закладу.



АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КБОС



Положення документу закладу освіти  
КБОС мають:

 відповідати вимогам чинного  
законодавства;

 бути чіткими та зрозумілими  
(настанови до дії);

 містити установку на те, що потрібно  
зробити учасникам освітнього
процесу, а не те, чого робити не
можна;

 поширюватися на всіх учасників  
освітнього процесу;

 містити правила, які є відомими та
очевидними, а не декларативними.



За яких умов  

Кодекс безпечного

освітнього середовища буде  

реалізовано?



Навчання

Виконання правил  

Моніторинг діяльності



Безпека це процес, а не  
результат!
Брюс Шна́йєр



Кодекс безпечного освітнього середовища
Міністерство освіти і науки України  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sered 
nya/protidia-bulingu/21kbos.pdf

Всеукраїнська благодійна організація “Український  
фонд “Благополуччя дітей”  

https://childfund.org.ua/publikatsii/metodichnij-posibnik-
kodeks-bezpechnogo-osvitnogo-seredovishcha

Посібник розроблено в рамках проекту «Попередження сексуального 
насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної

Європи – комплексний підхід», впровадженого Українським фондом 
«Благополуччя дітей» у партнерстві з Фундацією «Даємо дітям силу» 

(Польща) за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія).

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://childfund.org.ua/publikatsii/metodichnij-posibnik-kodeks-bezpechnogo-osvitnogo-seredovishcha

