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Про підсумки роботи з безпеки життєдіяльності 

та профілактичної роботи з питань запобігання 

всіх видів дитячого травматизму в закладах 

освіти за 2020/2021 навчальний рік 

 

 

На підставі п. 3.2.3 Положення про Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради, затвердженого рішенням                

1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 09.12.2020 № 7/20                     

«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради                

8 скликання», плану роботи Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради на 2021 рік, наказів Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 19.08.2020 № 129 «Про посилення профілактичної 

роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями закладів 

освіти  м. Харкова у 2020/2021 н.р.», від 12.01.2021 № 3 «Про підсумки 

профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму                 

в закладах освіти м. Харкова  у 2020 році  та про завдання на 2021 рік», наказів 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради від 20.08.2020 № 84 «Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам  з учнями та вихованцями закладів освіти  

Індустріального району у 2020/2021 навчальному році», від 12.01.2021 №4                    

«Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму в закладах освіти Індустріального району у 2020 році                                  

та про завдання на 2021 рік»,  забезпечуючи реалізацію державної політики                      

в галузі охорони дитинства Управлінням освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради та підпорядкованими закладами освіти 

проводиться робота щодо запобігання випадкам дитячого травматизму                            

і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків. 

Упродовж 2020/2021 навчального року питання щодо профілактики всіх 

видів дитячого травматизму було заслухано: на Колегії Управління освіти 



 2 

22.02.2021; на апаратних нарадах Управління освіти 25.01.2021, 14.06.2021;                    

на нараді керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

08.09.2020; на нараді завідувачів закладів дошкільної освіти 07.10.2020,                          

на нарадах заступників директорів, які опікуються виховним процесом                             

у закладах загальної середньої освіти. 

З метою підвищення рівня організації роботи, спрямованої на запобігання                                 

та профілактику дитячого травматизму, Управлінням освіти та підпорядкованими 

закладами загальної середньої освіти складено плани спільних заходів на 

2020/2021 навчальний рік з Індустріальним районним відділом Головного 

управління ДСНС України  в Харківській області.  

Упродовж 2020/2021 навчального року співробітниками Управління  

патрульної поліції у м. Харкові проводилась просвітницько-профілактична 

робота у закладах освіти Індустріального району, в рамках реалізації проєкту 

«Шкільний офіцер поліції», відповідно до затверджених графіків. 

Упродовж 2020/2021 навчального року в закладах освіти проводилась 

відповідна профілактична просвітницька робота: бесіди із запобігання всіх 

видів дитячого травматизму, бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя».                     

Ця робота фіксується в класних журналах на відповідних сторінках                           

та в щоденниках учнів. 

На офіційних сайтах Управління освіти та підпорядкованих закладів освіти 

створено розділ «Запобігання дитячому травматизму», де розміщено 

нормативно-правову базу та інформацію для дітей та батьків з питань 

запобігання всім видам травматизму. 

09.11.2020 по 13.11.2020 у закладах загальної середньої освіти проведено 

«Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності», з метою перевірки дій 

особового складу в надзвичайних ситуаціях, формування практичних умінь  

і навичок учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації будь-якого характеру. Під час Тижня було проведено виховні години, 

інтерактивні уроки, телевікторини, бесіди-тренінги, флешмоби, челенджи, 

ZOOM-толоки тощо. Усі заходи для учнів початкової школи було проведено 

очно, а для учнів середньої та старшої школи - в он-лайн режимі. 
У листопаді 2020 року в рамках Тижня безпеки дорожнього руху 

відбувся районний конкурс соціальних плакатів та малюнків «Безпека на дорозі 

– безпека у житті». Конкурс проводився за ініціативи Управління патрульної 

поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції, з метою 

попередження дорожньо-транспортного дитячого травматизму, формування 

правосвідомої поведінки в учнів закладів загальної середньої освіти та 

вихованців дошкільної освіти, активізації роботи шкільних загонів юних 

інспекторів руху тощо.  

У закладах дошкільної освіти у вересні 2020 року та травні 2021 року 

пройшли «Тижні безпеки дитини» з обов’язковими об’єктовими та протипожежними 

тренуваннями. 

У листопаді 2020 року та травні 2021 року у закладах освіти району 

проведено «Тижні безпеки дорожнього руху» з урахуванням усіх 

протиепідемічних заходів. 
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20.03.2021 на базі Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетові команда «Еколайф» ХГ №163 взяла участь  

у міському науково-практичному конкурсі серед закладів загальної середньої 

освіти «Основи безпеки життєдіяльності». За підсумками конкурсу Галушко 

Ангеліна нагороджена дипломом ІІ ступеня в особистій першості. 

Створення та розміщення відеороликів у соціальних мережах є сучасним  

та цікавим для учнів. Тому у березні 2021 року проведено  конкурс на краще 

короткотривале відео «Подбай про себе», розміщене у соціальній мережі 

TikTok під хештегом #ДСНС, а у квітні 2021 року - «Безпека на дорозі  

– безпека   у житті», розміщене у соціальній мережі TikTok під хештегом #ПДР. 

Ці конкурси спрямовані на формування у учнів закладів загальної середньої 

освіти правил пожежної безпеки, поведінки у надзвичайних ситуаціях, 

 позитивної думки про патрульну поліцію, набуттю навичок дотримання правил 

дорожнього руху. Така превентивна роботи серед дітей та молоді спрямована 

на розуміння ними необхідності дотримання правил дорожнього руху                             

та пожежної безпеки, впровадження культури поведінки на дорозі та у побуті. 

Разом з тим профілактична робота не змогла в повній мірі запобігти 

травмуванню дітей. 

Усього за 2020/2021 навчальний рік по закладах  освіти району було 

зафіксовано 15 випадків травмувань дітей (І семестр – 8 нещасних випадків,              

ІІ семестр – 7 нещасних випадків). У порівнянні з попереднім навчальним 

роком кількість травмувань учнів та вихованців закладів освіти зменшилась                  

(у 2018/2019 навчальному році – 19,  у 2019/2020 навчальному році - 18). 

У 2020/2021 навчальному році сталося нещасних випадків в позаурочний 

час – 10 (найбільша кількість у ХСШ № 155 (3); нещасних випадків під час 

освітнього процесу –  5 (ХЗОШ № 88 імені О.Г. Зубарева,  ХЗОШ № 104, 

ХЗОШ № 113, ХСШ № 157 (2)). 

З 5 нещасних випадків з дітьми закладів освіти під час освітнього процесу 

сталися з таких причин: 3-порушення норм і правил безпеки, 1 -  порушення 

учнем дисципліни, 1- протиправні дії інших осіб. 

Причиною травмувань дітей є невміння розв’язувати конфліктні ситуації 

між учнями, несвоєчасне проведення профілактичної роботи з учнями                           

та батьками, порушення правил поведінки учнів під час освітнього процесу, 

недбале виконання своїх обов’язків щодо збереження життя і здоров’я учнів 

педагогічними працівниками, слабкий контроль за чергуванням вчителів з боку 

адміністрацій закладів освіти. 

За 2020/2021 навчальний рік зафіксовано 3 випадки ДТП з дітьми                       

закладів освіти району, у зв’язку з порушенням учнями правил дорожнього 

руху. 

У 2020/2021 навчальному році зареєстровано 1 нещасний смертельний 

випадок: з ученицею 1-В класу ХСШ №155, причина смерті – тривала хвороба. 

Усі випадки травмувань учнів та вихованців під час освітнього процесу 

оформлено актами, що надані до Управління освіти та Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 
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Крім зареєстрованих нещасних випадків проведено розслідування двох 

нещасних випадків, які сталися під час освітнього процесу, за результатами 

яких не було складено акти форми Н-Н, відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення                   

про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами 

освіти під час освітнього процесу»: 

- з учнем 1 класу ХЗОШ № 121 з причини нанесення тілесних ушкоджень 

іншою особою 
- з вихованцем групи № 4 КЗ «ДНЗ № 400» з причини порушення 

вихованцем дисципліни.  

За порушення педагогічними працівниками законодавства України                   

щодо запобігання нещасним випадкам оголошено 6 стягнень: ХЗОШ № 88 

імені О.Г. Зубарева (1 – вчителю початкових класів), ХЗОШ № 157                     

(3 – двом вчителям фізичної культури, вчителю початкових класів),                       

ХЗОШ № 113 (1 – вихователь групи подовженого дня), ХЗОШ №104                             

(1 – вчителю фізичної культури). 

У січні та червні 2021 року Управлінням освіти було проведено перевірку 

ведення документації з питань обліку та реєстрації нещасних випадків                                          

у підпорядкованих закладах освіти щодо дотримання нормативних вимог,                       

а також проведення вступного інструктажу з учнями. Під час перевірки 

документації порушень нормативних вимог чинного законодавства, 

незареєстрованих нещасних випадків, що сталися з учнями та вихованцями 

закладів освіти, не виявлено. «Журнали реєстрації нещасних випадків,                         

що сталися із здобувачами освіти» та «Журнали реєстрації нещасних випадків 

невиробничого характеру» у всіх закладах освіти ведуться згідно з нормативними 

вимогами, заповнюються своєчасно, кількість зареєстрованих нещасних 

випадків відповідає квартальним звітам Управління освіти.  

На підставі вище зазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М.: 

1.1.Організувати  профілактичну роботу щодо запобігання нещасним 

випадкам у закладах освіти. 

Постійно 

1.2.Аналізувати причини кожного нещасного випадку травмування учнів 

(вихованців) у закладах освіти. 

Після кожного випадку 

Постійно 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1.Тримати під контролем аналіз причин кожного нещасного випадку 

травмування учнів (вихованців) у закладах освіти. 

Після кожного випадку 

Постійно 
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2.2. Обговорити дане питання на нарадах педагогічних працівників, 

загальношкільних батьківських зборах. 

Серпень - вересень 2021 року 

2.3. Поновити стан наочності щодо запобігання всім випадкам дитячого 

травматизму. 

До 01.09.2021 

2.4. Посилити контроль за чергуванням педагогічних працівників                                  

на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо) з метою 

запобігання нещасним випадкам під час освітнього процесу. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.5. Посилити контроль за профілактичною роботою щодо запобігання 

нещасним випадкам у закладах освіти. 

Постійно 

2.6. Під час розподілу педагогічного навантаження на 2021/2022 

навчальний рік викладання предмета «Основи здоров’я» розподілити 

педагогічним працівникам, які пройшли відповідну підготовку на спецкурсі 

КВНЗ «ХАНО» та мають сертифікат.  

До 01.09.2021 

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей  

наказ на сайті Управління освіти. 

До 25.06.2021 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти      О.Л.ЗБИЦЬКА 
 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. 
Заступник начальника Управління освіти 

 
Грицун Н.О.   

2. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Дворник О.М.   

3. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Паламар Д.Л.   

 
 

 

 

 

 

Дворник                                                                                                                                                              Грицун 


