
План 

роботи Ради профілактики правопорушень  

Первомайського медичного фахового коледжу 

 на 2021/2022 н.р. 

Мета: 

- Здійснювати правове виховання, формувати правову культуру 

студентів та їх батьків; 

- Контролювати чітке дотримання та виконання правил 

внутрішнього розпорядку та Правил  поведінки здобувача освіти  
коледжу ; 

- Вивчати стан справ в студентському середовищі, надавати 

практичну допомогу кураторам академічних груп з питань 

попередження правопорушень; 

- Проводити індивідуальну роботу зі студентами схильними до 

правопорушень та тими, що вимагають посиленої педагогічної 

уваги; 

- Створювати в коледжі правовий простір. 

 

№                  Зміст роботи Термін 

виконання  

Відповідальний 

1. Затвердження плану роботи Ради  

профілактики правопорушень на 

2021/2022 н.р. 

вересень Голова Ради 

 Розгляд списків студентів, які 

перебувають на обліку в коледжі, тих, 

що вимагають посиленої  

педагогічної уваги  

Вересень Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання, 

завідувачі 

відділень, 

голова 

профкому 

2. Вивчення стану навчальної 

дисципліни в групах  

Жовтень Завідувачі 

відділень  

 Індивідуальна робота зі студентами, 

які перебувають на обліку 

 Члени Ради 

профілактики 

правопорушень 

 Доповнення списків студентів, які 

перебувають на обліку в коледжі, тих, 

що вимагають посиленої  

педагогічної уваги з числа студентів I 

курсу 

 Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

3. Індивідуальна робота зі студентами за Листопад Члени Ради 



підсумками рубіжної атестації Грудень  

 

4. Звіт психолога про роботу  зі 

студентами, які перебувають на 

обліку 

Січень Практичний 

психолог 

5. Бесіда з невстигаючими студентами з 

числа тих, які перебувають на обліку 

 Члени Ради 

6. Про стан превентивного виховання в 

коледжі  

Лютий Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

7. Про індивідуальну роботу зі 

студентами, які перебувають на 

обліку  

 

 

 

Березень Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

Завідувачі 

відділень 

8. Індивідуальна робота зі студентами за 

підсумками рубіжної атестації 

Квітень Члени Ради 

9. Про підсумки роботи Ради 

профілактики правопорушень 

Травень Голова Ради 

профілактики 

правопорушень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Склад Ради 

профілактики правопорушень 

Голова Ради: директор коледжу – Присяжнюк О.Г. 

Члени ради:   заступник директора з навчальної роботи – Сімчишина І.В. 

                         заступник директора з гуманітарної освіти і виховання - 

                         Зінкевич О.М. 

                         завідувач сестринським відділенням – Басюк І.Б. 

                         завідувач фельдшерсько – акушерським  відділенням –  

                         Шуміловська Л.В. 

                         практичний психолог – Кравцова С.П.. 

                         куратори: Лешковят Т. М. – 25-Ф 

                                           Мараховська В.М – 43-М 

                                           Шушняєва Ю.В. – 12-М 

                         Заступник голови студентського парламенту – Чайка Я. 

                         голова студентського профкому – Фролова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План роботи 

з правової освіти та профілактики правопорушень 

на 2014/2015 н.р. 

 

1. Психодіагностична робота Протягом 

року 

Практичний психолог 

2. Тестування щодо схильності до 

правопорушень 

Вересень Практичний психолог, 

куратори 

3. Анкетування на визначення рівня 

правової культури 

Грудень Викладач права 

4. Вивчення контингенту студентів 

першого курсу, виявлення студентів, які 

вимагають посиленої педагогічної уваги 

та схильних до правопорушень 

Вересень - 

жовтень 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, завідувачі 

відділеннями,куратори 

академічних груп  

5. Облік студентів, які вимагають 

посиленої педагогічної уваги та 

студентів схильних до правопорушень 

Вересень Куратори академічних 

груп 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

Завідувачі 

відділеннями 

6. Залучення студентів, які перебувають на 

обліку до роботи в гуртках, секціях, 

клубах 

Вересень Куратори, керівники 

гуртків, клубів, секцій 

7. Індивідуальна робота зі студентами та 

їхніми батьками 

Постійно Куратори академічних 

груп 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

Завідувачі 

відділеннями 

8. Ведення психолого-педагогічних 

спостережень за студентами, які 

вимагають посиленої педагогічної уваги 

та студентами схильними до 

правопорушень 

Постійно Куратори академічних 

груп 

 

9. Створення карт психолого – 

педагогічного супроводу студентів 

схильних до правопорушень та 

студентів девіантної поведінки 

Постійно Практичний психолог 



10. Контроль за навчальною дисципліною 

студентів 

Постійно Куратори академічних 

груп 

Завідувачі 

відділеннями 

11. Проведення індивідуальної роботи зі 

студентами, які вимагають посиленої 

педагогічної уваги та зі студентами 

девіантної поведінки 

Постійно Куратори академічних 

груп 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

Завідувачі 

відділеннями 

12.  Проведення профілактичної роботи з 

неблагополучними сім’ями 

Постійно Куратори академічних 

груп 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

Завідувачі 

відділеннями 

13. Відвідування студентів в гуртожитку та 

на квартирах 

Щомісяця Куратори академічних 

груп 

 

14. Проведення акції «Як живеш, дитино?» II семестр Куратори академічних 

груп 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

Завідувачі 

відділеннями 

15. Правовий лекторій для студентів I курсу Протягом 

року 

Куратори академічних 

груп, викладач права 

16. Проведення виховних заходів в 

академічних групах та гуртожитку з 

тем: 

Протягом 

року 

Куратори академічних 

груп, вихователь 

 

17. Перегляд та обговорення телепередач Протягом 

року 

Куратори академічних 

груп, вихователь 

 

18. Зустріч з працівниками правоохоронних 

органів на тему: «   » 

II семестр Куратори академічних 

груп 

 

19. Проведення тижня правознавства: Грудень Викладач права 

20. Запровадження превентивних 

технологій виховання 

Постійно Куратори академічних 

груп 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 



виховання 

 

21. Дослідження причин тривожності, 

агресивності та робота з виявленою 

категорією студентів 

Протягом 

року 

Практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

22. Здійснення моніторингу ризиків 

виникнення  всіх форм насильства серед 

студентської молоді 

II семестр Практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

23. Впроваджувати нові педагогічні 

комунікації між учасниками навчально 

– виховного процесу та перетворювати 

навчальний заклад на зразок 

демократичного правового простору та 

позитивного мікроклімату 

Постійно Педагогічний 

колектив 

24. Співробітництво зі службою у справах 

дітей, органами внутрішніх справ, 

закладами охорони здоров’я, щодо 

профілактики правопорушень 

Постійно Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, завідувачі 

відділеннями, 

куратори академічних 

груп 
 


