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1. Загальні положення: 

1.1. Рада профілактики првопорушень – є постійнодіючим органом і 

покликана об’єднати зусилля педагогічного та студентського колективів 

для забезпечення профілактики негативних проявів поведінки. 

1.2. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України 

«Про освіту», Комплексною програмою профілактики злочинності, 

іншими нормативними документами, які регламентують роботу з цих 

питань. 

1.3. Члени ради профілактики правопорушень призначаються директором 

коледжу з числа педагогів та пердставників органів студентського 

самоврядування. 

1.4. Очолює Раду – директор коледжу. 

2. Мета і завдання  Ради: 

2.1. Гуманізація і демократія навчально-виховного процесу, створення 

максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, студентів та 

їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у 

поведінці студентів. 

2.2. Формування та розвиток колективу зі здоровим моральним кліматом 

2.3. Здійснення координації діяльності усіх ланок, які забезпечують 

життєдіяльність студентського колективу. Співпраця з органами 

студентського самоврядування. 

2.4. Підвищення ефективності виховної роботи зі студентами, громадської 

активності, самостійності, відповідальності студентів за свої вчинки, 

профілактика негативних проявів серед студентства, упередження 

проявів правопорушень та злочинності у студентському середовищі. 

3. Функції ради: 

3.1. Рада профілактики правопорушень проводить профілактичну, 

консультаційну, просвітницьку діяльність. 

3.2. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики 

злочинності, правопорушень студентської молоді, узагальнює і аналізує 

його результати. 

3.3. Розглядає персональні справи студентів – правопорушників. 

3.4. Здійснює контроль за поведінкою студентів, які перебувають на обліку. 

3.5. Виявляє важковиховуваних студентів та батьків, які не виконують своїх 

обов’язків з виховання. 

3.6. Залучає студентів схильних до правопорушень та тих, що вимагають 

посиленої педагогічної уваги до гурткової роботи. 

3.7. Проводить індивідуально-виховну роботу зі студентами вказаної 

категорії. 

3.8. Корегує педагогічні позиції батьків (або осіб, які їх замінюють), які 

ухиляються від виховання. 

3.9. Виносить проблемні питання на обговорення педагогічної ради. 

3.10. Заслуховує керівників груп про стан роботи щодо зміцнення дисципліни 

та профілактики правопорушень. 

3.11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у 

групах коледжу. 

 

 



4. Порядок діяльності Ради профілактики правопорушень. 

4.1. Періодичність засідань Ради визначається загальним станом 

профілактичної роботи в коледжі, моральним кліматом у мікрорайоні 

коледжу та необхідністю проведення засідань, але не менше одного 

разу на семестр. 

4.2. Хід засідань Ради профілактики і прийняття рішень протоколюються 

секретарем Ради. 

4.3. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів). 

4.4. Робота Ради профілактики планується на навчальний рік.  

4.5. Свою роботу Рада профілактики проводить у тісному контакті з 

правоохоронними органами, службою у справах дітей. 

4.6. Розглядає конфліктні ситуації, пов’язані з проблемами 

міжособистісного спілкування. 

4.7. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та 

інших до спільного вирішення питань компетенції Ради. 

5. Права та обов’язки Ради профілактики  правопорушень. 
5.1. Рада профілактики правопорушень зобов’язана: 

5.1.1. Розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та 

викладачів коледжу, органів студентського самоврядування з 

профілактики правопорушень. 

5.1.2. Сприяти підвищенню ефективності роботи коледжу з 

профілактики правопорушень студентів. 

5.1.3. Вивчати стан профілактичної роботи в коледжі, в групах, 

особливості розвитку особистості у позааудиторній діяльності. 

5.1.4. Запрошувати студентів на засідання Ради профілактики 

правопорушень з розгляду персональних справ. 

5.1.5. Здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для 

колективу викладачів і батьків. 

5.1.6. Контролювати виконання прийнятих рішень. 

5.1.7. Аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати 

на адміністративній, методичній та педагогічній радах. 

5.2. Рада профілактики правопорушень має право: 

5.2.1. Давати індивідуальні та колективні рекомендації викладачам, 

батькам з питань проведення профілактичної роботи зі студентами. 

5.2.2. Виносити на обговорення на адміністративній та педагогічній 

радах інформацію про стан проблем. 

6. Документація Ради профілактики правопорушень. 

6.1. Наказ про створення Ради профілактики правопорушень. 

6.2. План роботи Ради профілактики правопорушень. 

6.3. Протоколи засідань. 

6.4. Списки дітей, які вимагають посиленої педагогічної уваги, та 

схильних до правопорушень. 

6.5. Картки студентів, які перебувають на обліку в коледжі. 


