
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І-ІІІ СТУПЕНІВ 

СЕЛЯТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

24.02.2020      Плоска     № 12-О 

Про організацію роботи з  

профілактики суїцидальних  

тенденцій учнівської молоді  

Плосківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

на 2020 навчальний рік  

 

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 19.02.2020 року №01/31-510 «Про невідкладні заходи щодо профілактики 

суїцидальної поведінки у підлітків», листа Селятинської сільської ради від 

20.02.2020 року №160 «Про невідкладні заходи щодо профілактики 

суїцидальної поведінки у підлітків» з метою недопущення деструктивної 

поведінки учнівської молоді у кризових та конфліктних ситуаціях, 

попередження негативних проявів серед неповнолітніх  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Практичному психологу та соціальному педагогу Косар С.З 

затвердити «План заходів з профілактики суїцидальних тенденцій 

учнівської молоді Плосківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів». 

1.1. Проаналізувати стан роботи щодо профілактики суїцидальної 

поведінки в учнівському середовищі. 
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1.2. Ознайомити класних керівників 1-11 класів з листом Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації від 19.02.2020 року №01/31-510 

«Про невідкладні заходи щодо профілактики суїцидальної поведінки у 

підлітків» 

1.3. Підготувати матеріали про цінність людського життя до класних 

інформаційних куточків, представити адреси, контактні телефони 

соціальних служб. 

1.4. Сприяти успішній соціальній адаптації учнів, підвищенню групової 

згуртованості дитячих колективів, створенню позитивного 

психологічного клімату. 

1.5. Застосовувати систему ранньої профілактики, психолого-

педагогічного діагностування, індивідуальної виховної роботи з 

метою виявлення учнів «групи соціального ризику», дітей, чиї 

особистісні риси створюють підвищений ризик самоушкоджень. 

1.6. Організувати соціально-психологічну просвіту батьків з метою 

інформування про те, як розпізнати гострий кризовий стан у дитини. 

1.7. Продовжити співпрацю з громадськими та благодійними 

організаціями, які працюють в інтересах дітей та активізувати участь в 

інноваційних просвітницько-профілактичних програмах. 

1.8. Регулярно проводити роботу по виявленню дітей, схильних до 

суїциду, брати їх на облік та забезпечувати проведення консультацій 

для вчителів та батьків з питань емоційних розладів у дітей. 

1.9. Співпрацювати з державними установами, правоохоронними 

органами, громадськими організаціями, благодійними фондами з 

питань профілактики суїцидальних намірів в учнівському середовищі. 

2. Педагогу-організатору Ревуцькій С.М. залучати учнівське 

самоврядування до профілактичної роботи з питань попередження 

жорстокості та насильства в учнівському середовищі. 
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3. Керівникам гуртків розробити й проводити заходи, метою яких є 

сприяння формуванню позитивного образу «Я», ціннісного ставлення 

до життя відповідно до навчальної програми. 

4. Класним керівникам 1-11 класів: 

4.1. Передбачити в плані виховної роботи проведення тематичних 

виховних годин, бесід, диспутів, тренінгів тощо з формування 

ціннісного ставлення до життя. 

4.2. Посилити контроль за виконанням чинного законодавства з питань 

захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, порушення їх прав, жорстокого поводження з ними. 

4.3. Дотримуватись рекомендацій практичного психолога, 

використовувати їх при проведенні батьківських зборів, консультацій 

з метою попередження психоемоційних розладів здоров’я у дітей. 

4.4. Активізувати роботи батьківських лекторіїв, семінарів, тренінгів 

«Поліпшення емоційного клімату в родині», «Підліток і сім’я», 

«Вікові та психологічні особливості дитини юнацького віку» тощо. 

4.5. Проводити роботу з батьками учнів, схильних до суїциду, виключно в 

присутності практичного психолога Косар С.З. 

5. Заступнику директора з виховної роботи Фошці Л.М.: 

5.1. Взяти на контроль виконання класними керівниками п.4 даного 

наказу. 

5.2. Проаналізувати стан класних куточків щодо наявності інформації про 

цінність людського життя, телефонів та адрес відповідних соціальних 

служб. 

6. Косар С.З. даний наказ довести до відома колективу на нараді.  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Ліску С.О. 

 

Директор         Р.М.Фіцич 
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Аркуш ознайомлення з наказом 

від 24.02.2020 року № 12-О  

«Про організацію роботи з профілактики суїцидальних тенденці  

учнівської молоді Плосківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів на 2020 навчальний 

рік» 

№  

з/п 
Назва посади ПІБ Підпис Дата 

1 
Заступник директора 

з навчальної роботи 

С.О.Ліска   

2 
Заступник директора 

з виховної роботи 

Л.М.Фошка   

3 Вчитель Г.-О.Ю.Воробець   

4 Вчитель Л.І.Несторяк    

5 Вчитель В.В.Кікерчук   

6 Педагог-організатор С.М.Ревуцька   

7 
Практичний 

психолог 

С.З.Косар   

8 Вчитель М.М.Єремійчук   

9 Вчитель Л.В.Кричун   

10 Вчитель Н.В.Федорчук   

11 Вчитель О.Я.Мошуля   

12 Вчитель Г.Д.Габур   

13 Вчитель П.В.Чопа   

14 Вчитель А.В.Ребенчук   

15 Вчитель Я.П.Лукан   

16 Вчитель О.Д.Лазар   

17 Вчитель А.І.Кефа   

 


