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1. Загальні положення

Рада з профілактики правопорушень серед студентів утворюється у 
навчальному закладі Педагогічною радою з числа педагогічних працівників, 
представників батьківської громадськості і є складовою частиною системи 
виховання студентської молоді, що навчається у коледжі..

Діяльність Ради з профілактики правопорушень спрямована на 
формування у студентському колективі і серед працівників коледжу атмосфери 
нетерпимості до порушень загальноприйнятих норм правопорядку і 
дисципліни.

Використовуючи найбільш дієві та різноманітні методи, прийоми і 
форми роботи з вирішення правопорушень, проблем, конфліктних ситуацій у 
колективі, рада зобов’язується давати об’єктивну, принципову, результативну 
оцінку окремим випадкам, факторам, явищам діяльності і вчинкам.

Основними критеріями роботи слугують принципи моралі, 
справедливості, правди, милосердя, доброти та інших позитивних сторін 
особистості.

Рада з профілактики правопорушень покликана передбачати і успішно 
вирішувати проблемні і конфліктні ситуації у колективі із збереженням 
людської гідності кожної особистості.

2. Мета і завдання

Гуманізація та демократизація освітнього процесу, створення 
максимально сприятливих умов для співробітництва педагогічних працівників,

*



студентів та їх батьків, як необхідної умови запобігання і подолання відхилень 
у поведінці підлітків;

Формування і розвиток єдиного студентського колективу зі здоровим 
моральним мікрокліматом;

Забезпечення координації усіх ланок, які організують життєдіяльність 
колективу;

Підвищення ефективності виховної роботи з студентами, здійснення 
адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації юнаків, розвиток 
самоврядування колективу, громадської активності, самостійності, 
відповідальності студентів, профілактика негативних проявів серед них.

3. Організація роботи

Рада з профілактики правопорушень серед студентської молоді 
складається з 10 ... 15 осіб, що залежить від загальної кількості студентів.

З числа адміністрації до складу Ради входять: заступник директора з 
виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, психолог, 
завідувачі відділеннями.

Доцільно щоб до складу Ради з числа батьківської громадськості 
входили: працівники правоохоронних органів, практичний психолог, лікарі, 
батьки студентів.

Періодичність засідань Ради з профілактики правопорушень 
визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи, 
обстановки у навчальному закладі необхідності у рішучих заходах (два - три 
рази в семестр.. Засідання Ради протоколюється.

Головою Ради з профілактики правопорушень обирається 
заступник директора з виховної роботи. Рада співпрацює зі службою у 
справах неповнолітніх при органах місцевої влади.

4. Функції ради
Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.
Рада має виконувати наступні функції: діагностичну, координуючу, 

творчу, проективну, оціночно-узагальнюючу, просвітницьку прогностичну.
Діагностична функція реалізується через систему заходів, що 

спрямовані на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці студентів, 
з'ясування реального стану освітнього процесу.

Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв'язків між 
ланками ради, а також суб'єктами зовнішнього впливу на характер поведінки



студентів (навчальний заклад, сім'я, однолітки, заклади культури, місто).
Творча функція надає Раді право добору доцільних психолого- 

педагогічних, організаційних, соціальних впливів на студентів, з урахуванням 
конкретних умов і особливостей.

Проективну функцію Рада виконує, розробляючи нові ефективні форми 
і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у 
поведінці чи з порушеннями морально-правових норм.

Оціночно-узагальнююча функція Ради забезпечує вибір адекватної 
системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану дисципліни.

Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної 
системи поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які 
сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень 
серед студентів.

Прогностична функція Ради полягає у прогнозуванні результаті впливу 
педагогічних заходів на студентів з відхиленнями у поведінці, на 
профілактику порушень морально-правових норм.

Зміст та форми роботи Ради визначаються на підставі аналізу конкретної 
ситуації в навчальному закладі, соціального оточення, виходячи з вище 
викладених функції і завдань комісії.

В роботі Ради використовуються різноманітні форми колективної, 
групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, 
правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб та інших 
суб’єктів роботи з підлітками.

Основну питому вагу в роботі становлять заходи, що спрямовані на: 
створення умов для більш гармонійної адаптації студентів до 

морально - правових норм людського співжиття;
попередження випадків порушення морально -  правових норм 

поведінки студентів;
- оперативне реагування на випадки порушення дисципліни у 

навчальному закладі, в сім’ї, поза навчальним закладом;
використання педагогічно -  виправних засобів для індивідуального 

впливу на студентів, схильних до правопорушень;
- залучення спеціалістів різних напрямків до консультування 

студентів, батьків, педагогів з проблем формування і розвитку особистості 
студента;

- організацію роботи студентських груп, де є діти з числа схильних до 
правопорушень, з вивчення права, морально -  етичних норм поведінки, основ 
психології і соціології, а в окремих випадках -  запровадження відповідальних 
факультативів і гуртків.



5. Рада зобов’язана

- Брати участь в організації планування роботи коледжу з питань 
превентивного виховання;

- Надавати методичну допомогу викладачам, майстрам виробничого 
навчання, кураторам груп з правової освіти, правового виховання;

- Організовувати і удосконалювати роботу з правової освіти батьків 
студентів;

Здійснювати спільну роботу Ради зі структурними підрозділами з 
правового виховання і профілактиці студентів, клубом правових знань «Закон 
і ми» та клубом за здоровий спосіб життя «Ровесник»;

Встановлювати та підтримувати зв’язки з правоохоронними, 
медичними і іншими міськими державними органами з питань правового 
виховання і профілактики студентів;

Вивчати і впроваджувати у навчальному закладі передовий досвід 
роботи інших навчальних закладів з виховання студентської молоді;

Інформувати викладачів і студентів щодо змін в законодавстві 
відносно правового виховання студентської молоді;

Доводити до відома викладачів та студентів повідомлення про 
правопорушення, що здійснені студентами навчального закладу, з метою 
створення громадської думки в колективі і прийнятті заходів по усуненню 
правопорушення;

Вести облік правопорушень, вивчати їх причини і аналізувати умови 
виникнення, розробляти заходи,, що сприяють їх усуненню.

6. Рада мас право:
Вносити свої пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в 

процесі теоретичного і практичного навчання, виробничої праці, поза 
навчальної роботи.

Проводити засідання ради на відділенні, курсі в академічній групі.
Вносити у відповідні органи пропозиції щодо усунення причин 

правопорушень і умов, що сприяють їх скоєнню.
Прохати адміністрацію коледжу про заохочення.
Розглядати нормативні акти адміністрації коледжу щодо 

відповідності їх закону, а у випадку їх незакономірності внесення подання про 
їхню відміну.

Розглянуто і схвалено Педагогічною 
радою коледжу . 10.2016 року


