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Забезпечення поваги до законів, правове виховання молоді — 
важливий напрям діяльності та головна мета будь-якого суспільства, яке 
зацікавлене у забезпеченні правопорядку. Сьогодні ми говоримо про правове 
виховання як орієнтовану на особистість спеціальну педагогічну діяльність 
за участю педагогів, батьків, юридичної громадськості, державних органів та 
громадських організацій. 

Подолання злочинності серед неповнолітніх є одним з найважливіших 
завдань педагогічних колективів навчальних закладів. Дієвим засобом його 
вирішення є моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх, 
аналіз отриманих даних і вчасне реагування на негативні явища у 
молодіжному середовищі. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
№1/9-761 від 10 жовтня 2011 року «Про стан злочинності серед 
неповнолітніх у І півріччі 2011 року..» отримано узагальнену оперативну 
інформацію про стан злочинності серед неповнолітніх за 6 місяців 2011 року, 
що надійшла від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій. 

Так, у І півріччі 2011 року на обліку в підрозділах кримінальної міліції 
у справах дітей органів внутрішніх справ України знаходилося 12837 учнів 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. З числа 
неповнолітніх цієї категорії 80% − у віці 14-18 років. 

Із загальної кількості дітей, які перебували на обліку, – 652 з числа 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Дівчат на обліку − 
14,7% від загальної кількості поставлених на облік. За 6 місяців 2011 року 
неповнолітніми скоєно 11781 адміністративне правопорушення, що на 59,4% 
більше, ніж за аналогічний період 2010 року. 

За звітний період неповнолітні скоїли 4551 злочин, що на 3% більше, 
ніж у січні-червні 2010 року. За 6 місяців 2011 року в складі груп скоєно 432 
злочини учнями загальноосвітніх навчальних закладів і 225 злочинів − 
учнями професійно-технічних навчальних закладів, що в цілому складає 
відповідно 5,7% та 4,9% від загальної кількості протиправних дій, скоєних 
неповнолітніми. 

Зросла на 44 % кількість неповнолітніх, які скоїли злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів. Кількість неповнолітніх, які вживали наркотичні засоби, 
психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, в січні-червні 2011 року 
склала 310 осіб. Серед неповнолітніх цієї категорії – по 59 учнів 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. 

У стані алкогольного сп’яніння учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів вчинено 147 злочинів, учнями професійно-технічних навчальних 
закладів – 114, що в цілому на 10,5% менше, ніж у січні-червні 2010 року. 

У першому півріччі 2011 року загальна чисельність неповнолітніх, які 
самі потерпіли від тих чи інших злочинів, склала 3962 особи. Жертвами 



зґвалтувань (або замахів) стали 96 неповнолітніх. У дорожньо-транспортні 
пригоди потрапили 218 учнів. Жертвами суїцидів стали 72 неповнолітні. 

Аналіз оперативних даних з різних областей свідчить, що протягом 6 
місяців 2011 року кількість неповнолітніх, які скоїли злочини, в цілому 
зменшилася на 5,3%, проте значне зростання цього показника відбулося в 
Київській  (на 9,9%), Миколаївській (на 22,2%), Хмельницькій (на 18,8%), 
Чернігівській (на 25,6%), Чернівецькій (на 21%) областях та м. Києві (на 
14,4%). У Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Чернігівській 
областях і м. Києві збільшилася кількість учнів, які перебували на обліку в 
підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ 
України.  

Аналіз даних моніторингу засвідчив, що основними причинами 
вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий 
досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на 
дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку 
батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення 
до власних вчинків, неправильна оцінка складних життєвих ситуацій, 
вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин, безконтрольність з боку 
вихователів та недостатній рівень профілактичної роботи з 
неповнолітніми тощо. 

Викликає занепокоєння щорічне зростання кількості злочинів, 
вчинених підлітками з використанням Інтернету чи під впливом негативного 
контенту (інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, 
способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо).  

Нові ефективні методи і форми виховної роботи з дітьми та молоддю, 
які сприяють попередженню злочинності серед неповнолітніх, активно 
використовуються в більшості регіонів України. Зокрема, у Вінницькій 
області здійснюється моніторинг працевлаштування випускників та дітей з 
так званої "групи ризику" після закінчення ними навчальних закладів. Серед 
учнів навчальних закладів проводяться роз’яснювальні та попереджувально-
профілактичні заходи "Молодіжні субкультури", "Субкультура та її групи" 
тощо, метою яких є недопущення вчинення правопорушень прихильниками 
радикально налаштованих молодіжних груп "Готи", "Емо", "Неформали". У 
м.Києві в навчальних закладах проводиться інформаційно-просвітницька 
робота, спрямована на запобігання формування та розвитку в дітей та молоді 
залежності від азартних і комп’ютерних ігор, інтернетзалежності. У 
Миколаївській області з метою зняття агресії у дітей та молоді в навчальних 
закладах збільшено кількість колективних виховних заходів, спортивних 
змагань командного типу на уроках фізкультури. Між навчальними 
закладами цієї області щорічно проводиться конкурс на кращий відеофільм 
про систему роботи навчального закладу щодо здорового способу життя, 
присвячений Всесвітньому дню здоров’я. У Рівненській області за ініціативи 
управління освіти і науки облдержадміністрації на місцевому телебаченні 
створено періодичну телевізійну програму для дітей та молоді "СвітОсвіт", 
одними із завдань якої є висвітлення кращих зразків сімейного виховання, 



інформування громадськості області щодо організації дозвілля 
неповнолітніх, зайнятості їх в позаурочний час, дотримання законодавства з 
питань охорони дитинства.  

Незважаючи на певні позитивні зрушення, наявний стан злочинності 
серед неповнолітніх вимагає продовження цілеспрямованої системної роботи 
щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів. 

Правове виховання має на меті досягнення пізнавальних, 
загальнокультурних і вчинкових цілей, одною з яких є профілактика 
правопорушень шляхом формування активної громадянської позиції, 
нетерпимості до будь-яких правопорушень, вміння активно захищати в 
установленому порядку свої особисті права та інтереси, а також інтереси і 
права інших громадян, що є основою превентивного виховання.  

Проте багато негативних явищ суспільного життя (вплив 
антигромадських елементів, наявність засобів і сфер нетрудового збагачення, 
наркоманія, алкоголізм, деформація сексуальної поведінки) сприяють 
асоціальним проявам у поведінці молоді. 

Для успішної боротьби з правопорушеннями учнів необхідна грамотна 
і послідовна робота з корекції відхилень у їх поведінці, глибокий аналіз 
чинників, причин і обставин, що зумовлюють правопорушення.  

Оскільки сучасний професійно-технічний навчальний заклад повинен 
стати закладом збереження й зміцнення фізичного, психічного, морального, 
духовного здоров’я молоді, допомоги їй у ситуації життєвої кризи, зберегти 
особистість у драматичних обставинах життя, захистити від стресогенних 
чинників. Найрізноманітніші життєві ситуації, нескінченність варіантів, 
народжених неповторністю людської душі, людських характерів, вимагають 
нетрадиційних підходів. Йдеться про педагогіку нетипових, нестандартних 
рішень, яка має бути гнучкою і динамічнішою, освоювати сучасні 
людинозбережувальні технології з тим, щоб забезпечити повноцінний 
розвиток підлітка. 

Сьогодні до професійно-технічного навчального закладу приходить 
старшокласник, соціальний портрет якого в основному складає:   

- високий рівень домагань у сфері освіти, соціально-професійної 
діяльності й споживання, які найчастіше не підкріплені професійними 
спрямуваннями, попередньою підготовкою до інтелектуальної та трудової 
діяльності; 

- непрестижність фізичної праці, неготовність до праці взагалі; 
- велика розвиненість структури дозвілля та висока ступінь залучення 

до молодіжної субкультури; 
- незадоволеність собою, занижене соціальне самопочуття. 
Варто звернути увагу на те, що загрозливим явищем стає жіночий 

алкоголізм, оскільки щороку збільшується контингент жіноцтва, залежного 
від оковитої. Відповідно, зростає кількість розумово чи фізично 
недорозвинутих дітей. 



За даними Національної ради з питань охорони здоров’я майже 40% 
українських підлітків 14-18 років регулярно вживають спиртні напої. За цими 
ж даним щодня алкоголь вбиває 40 українців, алкоголь є причиною 
передчасної смерті майже 30% українських чоловіків. 

Важливою причиною невпинного зростання алкогольної проблеми 
продовжує залишатися політика у сфері реклами, цінова доступність 
алкогольних напоїв, відсутність належного контролю за торгівлею 
алкоголем, зокрема за продажем його неповнолітнім. 

Отже, в професійно-технічних навчальних закладах потрібно створити 
педагогічні умови для становлення життєвих планів учнів-майбутніх 
конкурентноспроможних робітників. Але при цьому життєві плани молодої 
людини повинні передбачати не лише майбутню роботу в межах однієї 
спеціальності, а й відбивати спрямованість усієї майбутньої соціальної 
діяльності особистості. 

 
Серед професійно-технічних навчальних закладів нашої області 

розроблені відповідні матеріали, що регулюють превентивне виховання, але 
звертаємо увагу на приведені зразки для можливого використання їх у своїй 
роботі. 
 

Орієнтовні зразки відповідних планів, заходів, наказів 
 
 

Заходи 
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я учнів 
 

1. Систематично вивчати і аналізувати на педрадах, нарадах стан 
роботи з питань формування навичок здорового способу життя 
підростаючого покоління. 

Адміністрація 
 Постійно 

 
2. Детально проаналізувати виконання наказу «Про заборону 

тютюнокуріння в навчальному закладі» та затвердження заходів щодо 
проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної 
роботи серед учнівської молоді. 
 
 

3. Довести до відома членів колективу Закон України "Про заходи 
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх впливу 
на здоров'я населення". 

Голова профкому  
 

4. Заборонити тютюнопаління у приміщенні і на території ліцею. 
 



Адміністрація 
 Постійно 

 
5. Забезпечити проведення освітньо-виховних, 

пропагандистських, мистецьких акцій з метою попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів. 

Класні керівники, 
майстри виробничого навчання 

Щорічно 
 

6. Продовжити впровадження просвітницьких програм, 
спрямованих на формування засад здорового способу життя (за проектом 
"Діалог" Всеукраїнської благодійної організації "Громадська рада і 
соціальних проблем розвитку підростаючого покоління" та Програми 
Міністерства освіти і науки України ("Рівний-рівному"). 

Адміністрація 
 Постійно 

 
7. Використовувати інформаційно-рекламну продукцію щодо 

формування здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння. 
Класні керівники,  

майстри виробничого навчання 
Постійно 

 
8. Сприяти діяльності молодіжних організацій/центрів, клубів, які 

пропагують здоровий спосіб життя. 
Адміністрація 

 Постійно 
 

9. Удосконалити систему морального та матеріальною 
стимулювання педагогічних працівників, які займаються інформаційно-
освітньою діяльністю у напрямку попередження тютюнокуріння. 

Адміністрація, 
 Профком 

 
10. Забезпечити включення тем формування навичок здорового 

способу життя до плану методичних комісій. 
Керівники м/к 

 
11. Запровадити проведення лекційних та семінарських курсів для 

учнів, а також їх батьків, спрямованих на профілактику тютюнокуріння, 
пропаганду здорового способу життя, формування практичних навичок 
протистояння шкідливому впливу психотропних засобів. 

Адміністрація 
 Постійно 



 
12. Забезпечити 7 квітня у Всесвітній день здоров'я проведення уроку 

здоров'я та в рамках Всесвітнього дня без тютюну ЗІ травня, проведення акцій 
щодо припинення куріння серед дітей, учнівської молоді. 

Класні керівники, 
майстри виробничого навчання 

Щорічно (квітень, травень) 
13. Розробити методичні рекомендації класним керівникам щодо 

проведення уроку здоров'я 7 квітня у Всесвітній день здоров'я. 
Керівник фізичного виховання, 

заступник директора 
з навчально-виховної роботи,  

голова м/к класних керівників, 
методист 

Щорічно (березень)  
 

14. Забезпечити регулярне проведення батьківських зборів із 
залученням медичних працівників з питань просвіти та вироблення спільних 
дій щодо зменшення тютюнокуріння серед учнівської молоді. 

Адміністрація 
 Постійно 

 
15. Спільно із медичними працівниками виявити учнів, які курять. 

Забезпечити індивідуальну профілактичну роботу з цією категорією дітей щодо 
позбавлення їх від шкідливої звички, налагодити дієву взаємодію "навчальний 
заклад-сім'я" щодо профілактики тютюнокуріння. 

Класні керівники, майстри 
виробничого навчання, психолог 

Постійно 
 

16. Систематично вивчати причини та умови, що сприяють 
розповсюдженню тютюнових виробів серед учнів, вжити термінових заходів 
щодо їх усунення. Налагодити взаємодію з працівниками служби у справах 
дітей та кримінальної міліції щодо осіб, які розповсюджують тютюнові вироби 
серед учнівської молоді, ставити питання про притягнення до відповідальності. 

Адміністрація 
 Постійно 

 
17. Забезпечити в закладах освіти проведення зустрічей учнівської 

молоді з працівниками правоохоронних органів, медичних закладів з метою 
профілактики антигромадських проявів та шкідливих звичок. 

Адміністрація 
 Постійно 

 



18. Організувати участь спеціалістів наркологічної служби в роботі 
педрадах та нарадах з метою освоєння навичок профілактичної 
антитютюнової  роботи серед учнів. 

Адміністрація 
 Постійно 

 
19. У читальній залі організувати постійно діючу виставку відповідної 

літератури. 
Бібліотекар 

Систематично 
 

20. Залучати органи учнівського самоврядування до підготовки та 
проведення заходів щодо формування навичок здорового способу життя. 

Адміністрація  
Постійно 

 
 
 

Орієнтовний план 
заходів з проведення «тижня права» 

№ 
п/п Заходи Місце 

проведення Дата Відвідування 

1 Створення оргкомітету (чи творчої 
групи) з проведення тижня права  

  Заступник 
директора з 
НВихР 

2 Тест-вікторина «Чи знаєш ти свої 
права?»  

  Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 

3 Загальноліцейна лінійка «Права і 
обов’язки учня» (відкриття тижня)  

  Заступник 
директора  
Керівники 
гуртків  

4 Рольова гра: «Сімейне право: 
шлюб, сім’я, розуміння»  

  Вихователі 
гуртожитку  

5 Підготовка рекомендаційних 
списків літератури на правову 
тематику та створення бази даних 
Інтернет-сайтів 

  Бібліотекар  

6 Виставка-огляд друкованих 
видань «Наші права і обов’язки»  

  Бібліотекар  

7 Психолого-просвітницькі заходи 
«Вміння контролювати свої 
емоції» тощо 

  Практичний 
психолог  

8 Тренінгові заняття «Як   Практичний 



контролювати агресію» психолог  
9 Виховні години у групах на 

правову тематику: 
- погляд крізь голку; 
- відшукай у собі радість (як 
подолати стреси); 
- захисти себе від насильства; 
- по сходинах до успіху (як стати 
першим); 
- правда і неправда про алкоголь; 
- щоб тебе не принижували; 
- як перемогти насильника в собі; 
- агресія: за і проти; 
- самооцінка — це думка людини 
про самого себе; 
- конфлікт: загроза чи можливість; 
- як зменшити вплив психічної 
травми; 
- божевілля за своєю виною: 
наркотики та особистість; 
- пристрасть до алкоголю –  
небезпечно; 
- правила соціальної поведінки 
людей; 
- від пияцтва до злочину – один 
крок; 
- репродуктивне та статеве 
здоров’я підлітків; 
- неповнолітні та закон; 
- вільний час і його розумне 
використання; 
- безалкогольне дозвілля; 
- пияцтво як причина виробничого 
травматизму тощо. 

  Класні 
керівники  

10 Консультпункт для батьків учнів з 
питань: 
-пияцтво руйнує сім’ю; 
- чи може бути алкоголь корисним?; 
- профілактика та подолання 
шкідливих звичок; 
- культура побуту; 
- у вашій оселі свято; 
- дозвілля молоді; 
- інтереси підлітків та їх розвиток у 
сім’ї; 

   



- обмін досвідом з організації 
дозвілля в сім’ї; 
- від чарки до злочину – один крок; 
- відповідальність за залучення 
неповнолітніх у пияцтво; 
- правові аспекти боротьби з 
пияцтвом; 
- пияцтво і спадковість; 
- пияцтво і нещасні випадки на 
вулиці, виробництві та у побуті; 
- тверезий спосіб життя; 
- фізкультура і спорт у вихованні 
підлітків; 
- діти і гроші 

     
 Загальноліцейна лінійка щодо 

підсумків тижня 
  Заступник 

директора з 
НВихР 



( Зразок наказу) 
Про стан профілактичної 
правовиховної роботи  
з учнями за І семестр 20..-20.. н.р. 
 

Відповідно до річного плану роботи ліцею в навчальному закладі 
була проведена профілактична і правовиховна робота, спрямована на 
зміцнення учнівської дисципліни, зниження рівня правопорушень і злочинів, 
пропаганду здорового способу життя, запобігання негативним проявам - 
алкоголізму, наркоманії тощо. 

У зв'язку з цим, основна увага педагогічного колективу була 
зосереджена на вдосконалення правового навчання і виховання учнів, як в 
процесі навчання, так і в позаурочній діяльності. У навчальних групах були 
проведені бесіди, виховні години, інформаційно-просвітницькі заходи на 
правову тематику за участю працівників правоохоронних органів 
(дільничного інспектора……). 

У ході тижня правових знань проходили виховні години у формі бесід, 
усних журналів, конференцій, круглих столів з морально-правової тематики; 
викладачем основ правових знань ….. надавалися юридичні консультації 
щодо правових гарантій працевлаштування молоді (для учнів III курсу та 
груп ТУ); відбулася презентація проекту «Із законом на ти»; пройшла 
інформаційна година щодо …….. 

За участю волонтерів центру проведено тренінг-курс "Нарконон", 
перегляд фільму "Репродуктивне здоров"я дівчини" та ряд бесід з 
правовиховної тематики та здорового способу життя. 

Регулярно на інструктивно-методичній нараді педагогічних 
працівників розглядалось питання щодо збереження контингенту учнів та 
стан відвідування занять. Щомісячно проходили засідання Ради 
профілактики правопорушень, на яких розглядались справи учнів, схильних 
до правопорушень, їх поведінка взята під пильний контроль. 

Спостерігались випадки агресивності і жорстокого поводження 
учнів в групах. Однак, класними керівниками і майстрами своєчасно вжито 
відповідних заходів та проведена належна індивідуальна робота з учнями. 

У гуртожитку порушення правил внутрішнього розпорядку учнями 
розглядалось на засіданнях рад поверхів гуртожитку та повідомлялось 
батькам. 

Питання «Правова освіта і виховання - головний фактор соціалізації 
учнів» розглядалося на засіданні педагогічної ради. У зв'язку з цим 
 
Н А К А З У Ю :  
  

1. Оголосити подяку викладачу предмета «Правознавство» ________ 
за належний рівень правовиховної та просвітницької роботи. 

2. Відмітити продуктивну роботу класних керівників_________, 
майстрів в/н ________ щодо вжиття конкретних заходів для зміцнення 



учнівської дисципліни в навчальних групах. 
3. Вказати класним керівникам_________, майстрам в/н _______ на 

недостатній контроль за відвідуванням учнями занять, що стало причиною 
погіршення учнівської дисципліни. 

4. Класним керівникам, майстрам в/н здійснювати щомісячне 
підведення результатів відвідування та питань навчання, вживання 
алкогольних напоїв та куріння, порушення правил внутрішнього розпорядку. 

5. Класним керівникам посилити індивідуальну виховну роботу з 
учнями, які стоять на внутрішньоліцейному обліку правопорушень та 
виробити спільні заходи з батьками для покращення ситуації. 

6. Викладачу основ правових знань, майстрам в/н, класним 
керівникам забезпечити системне вивчення і дотримання учнями Правил 
для учнів, які передбачені Статутом навчального закладу та Кримінального 
кодексу неповнолітніх. 

7. Заступнику директора з НВихР забезпечити взаємодію педагогічних 
працівників, сім'ї, служби у справах неповнолітніх, громадських організацій 
для здійснення виховного впливу на учнів. 

8. Учнівському самоврядуванню висвітлювати свою профілактичну 
роботу на загальноліцейній лінійці. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора з НВихР. 

Директор 



План роботи 
 Ради ліцею з профілактики правопорушень на 20.. — 20.. н. р. 

 

№ 
п/п Заходи Дата 

виконання 
Відповідальні 
за виконання Примітка 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
1.  Виявити учнів, які мають схильність до 

правопорушень, вживання спиртних 
напоїв, наркотиків, психотропних 
речовин. Порушувати питання про 
поставлення їх на облік в 
наркодиспансер . 

До 15.10.2009 Заст. директора, 
кл. керівники, 
майстри в/н, 
вихователі,  
пр. психолог,  
соц. педагог 

 

2. Скласти інформаційний банк даних 
про учнів з неблагополучних сімей і 
закріпити за ними педагогів-
наставників 

До 01.11 заст. директора,  
соціальний 
педагог 

 

3. Організувати попереджувальну 
роботу спільно з медичними 
фахівцями і правоохоронними 
органами щодо профілактики 
пияцтва, наркоманії, венеричних 
захворювань та захворювання на 
СНІД 

Протягом 
року 

заст. 
директора., 
Члени Ради 
профілактики 

 

4. Спільно з працівниками суду, міліції 
та прокуратури організувати цикл 
зустрічей, лекцій, виступів з метою 
попередження серед учнів випадків 
злочинності та правопорушень 

Протягом 
року 

заст. директора  

5. Проводити індивідуальну 
профілактичну роботу з учнями щодо 
запобігання шкідливих звичок та 
венеричних захворювань 

Протягом 
року 

заст. директора, 
педагоги 

 

6. Проведення цілеспрямованих 
медоглядів. 

Регулярно Медпрацівник  

7. Організувати зустрічі з волонтерами 
Чернігівського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді з метою проведення 
профілактичних заходів. 

Вересень Пр. психолог 
Соц. педагог 

 

8. Налагодити спільну роботу органів 
учнівського самоврядування та 
батьківської громадськості щодо 
учнів з девіантною поведінкою. 
Охопити учнів цієї категорії 
гуртковою роботою, спортом, різними 
видами позаурочної роботи. 

Протягом 
року. 
Вересень-
жовтень 

заст. 
директора 
Керівники 
гуртків 

 



9. Постійно проводити роз'яснювальну 
роботу серед учнів про виконання 
положень законів України, що 
обмежують віковий ценз відвідувачів 
казино, Інтернет-кафе, комп'ютерних 
клубів тощо. 

Протягом 
року 

Викладач права. 
Кл. керівники, 
майстри в/н 

 

10. Розглянути питання про шкідливий 
вплив мобільного зв'язку на стан 
психічного та фізичного здоров'я учнів. 
Підготувати наказ про порядок 
використання мобільних телефонів в 
ліцеї 

Вересень-
жовтень 

заст. директора 
Медпрацівник 
Кл. керівники 
Майстри в/н 

 

11.  Поліпшити психолого-педагогічний 
супровід учнів, які потребують уваги з 
боку педагогів. 

Протягом 
року 

Пр. психолог  

12 Поновлювати зміст тематичних 
книжкових виставок на правову 
тематику. 

Систематично Бібліотекар  

13 Поновлювати інформаційний куточок, 
де вказані телефони довіри, адреси, 
режим роботи підліткових лікарів, 
психологів, центрів соціальної 
адаптації та соціальної роботи з 
молоддю. 

 Соціальний 
педагог 

 

II. ЗАСІДАННЯ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ 

1 Затвердження плану роботи на 20..-
20.. навчальний рік.  
Організація виховної роботи з учнями 
в позаурочний час. Різне 

вересень Заст.. директора  

2 Організація роботи з батьками учнів. 
Звіт класних керівників і майстрів в/н 
І курсу про створення батьківських 
комітетів та відвідування учнів вдома. 
Розгляд персональних справ. 
 

 
 
 
жовтень 

Класні керівники, 
майстри 
виробничого 
навчання  груп І 
курсу 

 

3 Організація роботи з запобігання 
пропусків занять без поважних 
причин. 
Розгляд персональних справ. 

листопад Класні керівники, 
майстри 
виробничого 
навчання 

 

4 Стан правовиховної роботи в 
гуртожитку та наявність 
правопорушень. 
Розгляд персональних справ. 

грудень Вихователі 
гуртожитку 

 



5 Обговорення методів роботи 
наставників з учнями, схильними до 
правопорушень.  
Аналіз результатів навчання за І 
півріччя. Робота з учнями, які мають 
бали початкового рівня 

січень Класні керівники, 
майстри 
виробничого 
навчання, 
заступник 
директора з 
навчальної 
роботи 

 

6 Звіт класних керівників і майстрів в/н 
груп II та III курсів про роботу з 
неблагополучними і функціонально-
неспроможними сім'ями 
Розгляд персональних справ 

лютий Класні керівники, 
майстри 
виробничого 
навчання груп ІІ 
та ІІІ курсу 

 

7 Психологічний клімат груп І та II 
курсів 
Розгляд персональних справ 

березень Практичний 
психолог 

 

8 Індивідуальна робота з учнями, які 
перебувають на 
внутрішньоліцейному обліку. Звіт 
педагогів-наставників. 
Розгляд персональних справ 

квітень Класні керівники, 
майстри 
виробничого 
навчання 

 

9 Звіт керівників гуртків та спортивних 
секцій про індивідуальну роботу з 
учнями девіантної поведінки 
Розгляд персональних справ. 

травень Керівники 
гуртків 

 

10 Робота щодо організації літнього 
відпочинку учнів, що перебувають на 
обліку, схильних до правопорушень 
Підсумки роботи Ради профілактики 
правопорушень 
Різне. 
 

червень Заст. директора з 
навчально-
виховної роботи 

 

 
 
 

( зразок наказу) 
 
 

01 вересня 20.. року  
 
Про створення в ліцеї 
Ради профілактики правопорушень  
 

З метою об'єднання зусиль педагогічного, батьківського та 
учнівського колективів, органів правопорядку з активізації правового 
виховання та попередженню правопорушень серед учнів, вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних речовин, порушення дисципліни, інших 



негативних явищ та проведення профілактичної роботи з учнями-
правопорушниками та їх батьками 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити раду профілактики правопорушень у наступному складі: 
 голова ради профілактики- __________директор; 
 заступник голови  ради профілактики___________заступник директора 

з НВихР; 
 секретар ради профілактики___________; 
 члени ради профілактики: 

 
 
 
2. Засідання ради профілактики проводити кожного останнього 

вівторка щомісячно о … год. 
3. Класним керівникам, майстрам виробничого навчання організувати 

роботу щодо створення ради профілактики правопорушень навчальних груп 
до 11 вересня 20.. року та спланувати їх роботу. 

4 Заступнику директора з НВихР та майстрам виробничого навчання 
ввірених груп створити банк даних на учнів, схильних до правопорушень.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти 
 
 
 
 
 

Відділ виховних технологій НМЦ ПТО 


