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П Л А Н 

РОБОТИ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК 

 СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НА 2022-2023н.р. 

 

№ 

п/п 
Назва  заходів 

Дата 

проведення 

Відповідальний за 

проведення 

1 2 3 4 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ПИТАННЯ 

1. Обговорити на засіданні Ради: 

 

 План роботи ради з профілактики правопорушень на 2022-2023 н.р. 

 про організацію індивідуальної роботи із студентами-схильними до 

правопорушень; 

 про організацію і проведення в коледжі у грудні місячника «Право 

і Обовязок»; 

 аналіз плану виховної роботи в навчальних групах щодо вивчення 

законодавства України з питань профілактики ВІЛ-

СНіДУ,наркоманії, туберкульозу, статевого виховання; 

 

вересень 

 

жовтень  

 

          листопад 

 

        

          грудень 

          

лютий 

 

 

Вергун Т.С. 

Добровлянська Н.В.. 

куратори груп,класні 

керівники, 

Лисак М.Р. 

 

Полиняк О.Т. 

 

завідуючі відділеннями 



 про контроль за станом відвідування студентами та учнями 

навчальних  занять; 

 

 про організацію і проведення виховних заходів з профілактики 

шкідливих звичок в навчальних групах та  гуртожитках коледжу; 

 про стан індивідуальної роботи кураторів та класних керівників із 

педагогічно занедбаними студентами та учнями /за даними 

журналів обліку виховної роботи; 

  Про дотримання «Єдиних вимог до правового виховання молоді та 

профілактики правопорушень» 

 «Аналіз стану злочинності та правопорушень серед студентів ти 

учнів коледжу у 2022-2023 н.р.». 

 

 

 

 

 

березень 

 

 

 

квітень 

 

травень 

 

 

 

 

Баран О.М. 

 

Вергун Т.С. 

 

 

Нагірна Л.Б. 

 

Вергун Т.С. 

 

 

2 Розробити соціальні паспорти навчальних груп.  Сформувати соціальний 

паспорт коледжу. 

 

вересень- 

жовтень 

         куратори груп, 

Котик Ю.Р.  

3 Провести в групах  та по відділеннях збори «Горджуся тим, що я - 

студент» (ознайомлення із Статутом коледжу, його історією, традиціями, 

правилами внутрішнього розпорядку у навчальному закладі, формування 

органів самоврядування груп) 

вересень 

Вергун Т.С.,  

Полиняк О.Т., 

Котик Ю.Р., куратори, 

класні керівники груп 

4 Провести в гуртожитках збори «Вчимося жити в  другому домі» 

(ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках, 

формування органів студентського самоврядування). 
жовтень 

Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В.,  

Лисак М.Р., комендант 

гуртожитків 



5 Скласти план роботи та психологічного клубу «Успіх», та клубу 

«Перспектива» 
вересень 

Добровлянська Н.В. 

Нагірна Л.Б. 

6 Організовувати і проводити студентські флеш-моби із профілактики 

негативних звичок серед молоді. 
протягом року 

Нитчин М.Т.,         

Тернівська Л.Я. 

7 Оформлювати в бібліотеці коледжу тематичні інформаційні стенди з 

метою посилення боротьби з палінням, пияцтвом та наркоманією серед 

студентів. 

листопад-

грудень 

 

Зав.бібліотекою 

8 Проводити системний контроль відвідування занять студентами «групи 

ризику» 
постійно 

Завідувачі відділеннями 

9 Продовжувати практику проведення моніторингу соціальної адаптації 

студентів І курсів та рівня їхньої вихованості. 

жовтень-

листопад 

Вергун Т.С.,   

Добровлянська Н.В. 

10 Організовувати і проводити «Етичні бесіди» в гуртожитках коледжу. 
постійно 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р., Лисак М.Р. 

11 Залучати студентів та учнів, схильних до правопорушень до гурткової та 

позааудиторної роботи. 
постійно 

Куратори груп, класні 

керівники 

12 Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами, службами у 

справах дітей та молоді, медичними установами з метою підвищення 

рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних 

проявів серед молоді коледжу. 

постійно 

 

Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р. 

13 Проводити індивідуальні психолого-педагогічні консультації з метою 

профілактики шкідливих звичок серед студентської молоді. 
постійно 

 

Добровлянська Н.В. 

14 Активізувати роботу школи «Здоров’я» в напрямку проведення зустрічей 

за запитом студентів. 
протягом року 

Нікитенко В.І. 

15 Проводити роботу в напрямку колективної, розвивальної та превентивної 

програми. 
протягом року 

куратори груп, класні 

керівники 



ІІ.РОБОТА  З  БАТЬКАМИ 

1 Винести на обговорення загальноколеджних батьківських зборів 

питання: 

 Виховання правової культури – шлях до побудови правової 

держави 

 

листопад 
Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В. 

2 Організувати для батьків постійно діючу консультацію «Психологія 

підліткового та юнацького віку» 

Вересень-

травень 
Добровлянська Н.В. 

ІІІ.МАСОВІ  ЗАХОДИ 

1 Проводити спільні рейди  комісії дисципліни і порядку студентської ради 

та адміністрації коледжу 
Протягом 

року 

Вергун Т.С., Полиняк О.Т.  
Голова студради, голова 

студпрофкому 

2 Провести місячник профілактики правопорушень та шкідливих звичок: 

«Право і Обов’язок» (за окремим планом) 
Грудень 

Нагірна Л.Б., Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В. 

3 Провести конкурс плакатів до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

«Скажемо СНІДу – НІ! Майбутнє без СНІДу», «Здоров’я молоді – 

здоров’я нації» 

Листопад-

грудень 

Куратори груп,            

Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В.  

4 Організувати роботу лекторію «Здоров’я, гідність, свобода» та 

відеолекторій «Наркотики – шлях у безодню» 

Вересень-

червень 

Вергун Т.С., Нагірна Л.Б., 

Добровлянська Н.В. 

5 Організувати в бібліотеці постійно діючу виставку «Закон і ми» Вересень Належита Л.М. 

6 Провести захист творчих проектів «Просто скажи – НІ!» Травень  Зав.відділеннями 

7 Рекомендовані бесіди та виховні заходив групах: 

 «Закон про тебе і для тебе» 

 «Один із смертних гріхів» 

 «Наркотики проти людства» 

Протягом 

року 

Полиняк О.Т. 

Куратори груп 



8 Провести спільні рейди по місцях масового відпочинку молоді з 

кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та службою у справах 

дітей райдержадміністрації. 

 

Протягом 

року 

Вергун Т.С., 

ДобровлянськаН.В., 

Благий Р.С. 

 

9 Провести зустрічі: 

 з працівниками районного центру соціальних служб для молоді; 

 працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх та 

прокурором району; 

 наркологом, венерологом району 

листопад 

 

грудень 

 

протягом року 

 

Нагірна Л.Б., 

 

 Полиняк О.Т. 

Добровлянська Н.В. 

10 Провести акції «День без паління». 
Вересень 

Вергун Т.С., Полиняк О.Т. 

Добровлянська Н.В. 

11 Провести тиждень здоров’я і спорту за окремим планом  Травень Нитчин М.Т. 

12 Практикувати раз на квартал випуск в гуртожитках коледжу санітарних 

бюлетенів з вищеназваних проблем 
Щоквартально 

Лисак М.Р., Тимків В.Й., 

Нікітенко В.І. 

13 Провести конкурс есе по відділеннях на тему : «Сучасна молодь обирає 

здоровий спосіб життя» 

Лютий-

березень 

Благий Р.С., Гладун М.С., 

Пазюк В.Р., Баран О.М. 

14 Залучати студентів девіантної поведінки до участі у виховних та 

позааудиторних  заходах  
постійно 

куратори груп, класні 

керівники 

15 Організовувати рейди з метою перевірки проведення дозвілля 

студентською молоддю 
постійно 

Полиняк О.Т., куратори 

груп, класні керівники 

16 Організовувати виховні заходи в гуртожитках з метою охоплення 

культурно-масовою роботою студентів  та учнів у вільний час 
 Лисак М.Р. 

 

                

                           

                 Заступник директора з виховної роботи                                                                 Вергун Т.С. 



 


