
План роботи 

з правової освіти та профілактики правопорушень  

в Первомайському медичному фаховому  коледжі 

на 2021-2022н.р. 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 

1. Облік студентів, схильних до 

правопорушень, які вимагають посиленої 

педагогічної уваги та студентів девіантної 

поведінки 

 Вивчення контингенту студентів першого 

курсу, виявлення студентів, які вимагають 

посиленої педагогічної уваги та схильних 

до правопорушень, їх облік, та планування 

заходів щодо попередження і профілактики 

правопорушень. 

Вересень Куратори академічних 

груп  

Заступник директора з 

гум. освіти і 

виховання  

Завідувачі відділень 

2. Індивідуальна робота зі студентами 

схильними до правопорушень, які 

вимагають посиленої педагогічної уваги та 

студентами девіантної поведінки. 

Консультації для батьків 

Постійно Куратори академічних 

груп  

Заступник директора з 

гум. освіти і 

виховання  

Завідувачі відділень 

3. Ведення психолого – педагогічних 

спостережень за студентами схильними до 

правопорушень, які вимагають посиленої 

педагогічної уваги та студентами девіантної 

поведінки  

Постійно Куратори академічних 

груп 

4. Контроль  за навчальною дисципліною, 

студентів схильних до правопорушень, які 

вимагають посиленої педагогічної уваги та 

студентів девіантної поведінки 

 (відвідуванням, успішністю). 

Залучення їх до участі в роботі гуртків та 

спортивних секцій; 

Психодіагностична робота;  

Постійно Куратори академічних 

груп 

Завідувачі відділень 

Психолог  

5. Співробітництво зі службою у справах 

дітей, органами внутрішніх справ, охорони 

здоров’я, щодо профілактики 

правопорушень. 

Постійно Заступник директора з 

гум. освіти і 

виховання 

Завідувачі відділень 

Куратори 

Вихователь 

6. Проведення виховних заходів в Протягом Куратори академічних 



академічних групах та гуртожитку з тем: 

• «Наркоманія і закон» 

• «Правопорушення і відповідальність» 

• «Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх» 

• «Що означає бути 

законослухняним»? 

•  «Правовий статус неповнолітніх» 

• «Торгівля людьми – порушення прав 

людини» 

• «Права людини - найвища цінність » 

• «Реалізація прав людини у сучасному 

світі»  

• «Права дитини» 

• «Правові аспекти моєї майбутньої 

професії»» 

• «Молодь відстоюй свої права!» 

• Квест – «Знавці прав людини» 

 

- Толерантність. Вимога часу чи моральна 

категорія? 

- «Спілкування у колективі» 

 - «Конфлікти. Як запобігти конфліктам?» 

- «Безпечна поведінка в мережі Інтернет» 

-  «Віртуальний терор «Тролінг і 

кібербулінг» 

- «Стоп – булінг!»  

- «Як подолати булінг?» 

 - «Насильство. Як його уникнути?»  

- «Як не стати жертвою?» 

- «Життя без насильства» 

- «Булінгу -  ні!»  

- Відеолекція «Правда про наркотики» 
Передивитися відеоролики:  

«Безпечна школа, як навчити учнів 

дружити.» 

Булінг у школі та як з ним боротися – 

говоримо з Уповноваженим президента 

України 

«Зупиніться!!! Моя історія про Булінг і 

Кібербулінг» 

року груп, вихователь 

7. Консультації працівників правоохоронних  Протягом 

року 

Куратори академічних 

груп , викладач 

правознавства 



8. Проведення тижня права:  Грудень Куратори академічних 

груп, викладач 

правознавства, 

вихователь 

9.  Удосконалювати систему заходів для 

змістовного відпочинку студентів. 

Впроваджувати ефективні методики поза 

аудиторної роботи зі студентською 

молоддю. 

Постійно 

 

Заступник директора з 

гум. освіти і 

виховання 

Завідувачі відділень 

Куратори 

Викладачі 

 

 


