
ЛІЦЕЙ №142 м. КИЄВА 

____________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

01.09.2021р.                                                                                                   №110 

 

 

 

Про недопущення порушення педагогічними 

працівниками норм професійної етики  

та вчинення насильства над дітьми 
 

Відповідно до  Закону України  «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», листа МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання 

організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”, листа МОН України від 

16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у 

системі освіти у 2021/2022 н. р.”, листа Міністерства освіти і науки України, 

листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 р. №1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження 

і протидії булінгу (цькуванню)», наказу Департаменту освіти молоді та спорту 

КМДА від 25 січня 2016 року №43к «Про дотримання педагогічної етики 

працівниками навчальних закладів міста Києва» з метою забезпечення 

емоційного комфорту учасників освітнього процесу, захисту дітей від будь-

яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров’ю, а також від фізичного 

та психологічного насильства 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Педагогічні працівники  несуть персональну відповідальність за 

дотримання професійної етики. 

2. Заступнику директора з науково-методичної роботи Підгерській В.Б.: 

2.1. Посилити контроль за дотриманням працівниками ліцею педагогічної 

етики, недопущення фізичного насильства, нетактовного ставлення та 

байдужості до дітей  та інших учасників освітнього процесу. 

2.2. Негайно реагувати на звернення батьків щодо неетичної поведінки 

педагогічних працівників по відношенню до учнів. 

3. Практичним психологам Чухрай Н.П. та Сухоцькій Л.В.: 

3.1. Провести психологічне тестування щодо визначення стану 

«емоційного вигорання педагогічних працівників». 

3.2. Провести  семінари, конференції, круглі столи, тренінги з питань 

агресивної поведінки учасників освітнього процесу. 

4. Обговорити зміст цього наказу з педагогічними працівниками ліцею на 

найближчій нараді при директорі та попередити кожного про персональну 

відповідальність за порушення норм педагогічної етики. 



5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор              Ірина Сільвестрова 

 

З наказом ознайомлено: 

Підгерська В.Б. 

Тренкеншу І.І.  

Герт О.О. 

Гудим А.Д. 

Даніленко Л.В. 

Ломака В.С.   

Лисак Л.В.                            

Моргун О.О.   

Нагорная А.П. 

Пугач В.В.   

Обозна В.Р. 

Грищенко О. В. 

Прядко І.Б. 

Прущик Т.В. 

Савченко О.Г. 

Тертична Г.В.                                                  

Шошиашвілі І Б. 

Данко А.Ю.                                

Чухрай Н.П. 

Сухоцька Л.В. 

Горбачова Т.В. 

Стеценко Т.М. 

Сільвестрова І.А. 

Ушакова В.І. 

Драгниш В.І. 

Куклєва Л.Г. 

Пономарьова О.С. 

Рибачек Л.В. 

Меньшикова Н.М. 

Михайлюк О.О. 

Дерипапа О.А. 

Лутаєнко О.М. 

Андрющенко О.М. 

Гуленко М.В. 

Кущ О.О. 

Горбунова О.В. 

Семко Л.М. 

Старча С.В. 

Хмельницька М.І. 

Лиходовський В.П. 

Ткачук О.М. 

Кононець. К.І. 

Алексєєнко Н.С. 

Нагорна А.О. 

Зарудна М.А. 

Коваль В.В. 

Бондар Г.Ю. 


