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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада профілактики правопорушень серед студентів та учнів 

утворюється у навчальному закладі Педагогічною радою з числа 
педагогічних працівників, і є складовою частиною системи виховання 
здобувачів освіти коледжу.

1.2. Діяльність Ради профілактики правопорушень спрямована на 
формування у студентському (учнівському) колективі та серед працівників 
коледжу атмосфери нетерпимості до порушень загальноприйнятих норм 
правопорядку та дисципліни.

1.3. 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.

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

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

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Гуманізація та демократизація освітнього процесу, створення 

максимально сприятливих умов для співробітництва педагогічних 
працівників, здобувачів освіти, як необхідної умови запобігання і подолання 
відхилень у поведінці підлітків.

2.2. Формування і розвиток єдиного студентського та учнівського 
колективу зі здоровим моральним мікрокліматом.

2.3. Забезпечення координації усіх ланок, які організують 
життєдіяльність колективу.

2.4. Підвищення ефективності виховної роботи зі студентами та учнями, 
здійснення адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації молоді, розвиток 
самоврядування колективу, громадської активності, самостійності, 
відповідальності студентів (учнів), профілактика негативних проявів серед 
них.



III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
3.1. До складу Ради входять: заступник директора з виховної роботи, 

соціальний педагог, практичний психолог, медичний працівник, куратори та 
керівники навчальних груп.

3.2. Засідання Ради проходять щомісяця, крім екстрених випадків.
3.3. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення 

протоколюються секретарем Ради.
3.4. Головою Ради з профілактики правопорушень обирається заступник 

директора з виховної роботи, а секретарем обирається соціальний педагог 
коледжу.

3.5. Робота Ради з профілактики планується на навчальний рік. План 
роботи обговорюється на засіданні Ради і затверджується директором 
коледжу.

3.6. Свою роботу Рада профілактики проводить у тісному контакті з 
правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять 
виховну роботу з молоддю.

3.7. При розборі персональних справ разом зі студентами та учнями 
запрошуються закріплений куратор (керівник навчальної групи) групи та 
батьки студента (учня).

3.8. Розглядає подання кураторів (керівник навчальної групи) груп, 
соціального педагога про постановку та зняття з внутрішнього обліку.

3.9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні 
дітей.

3.10. Розглядає конфліктні ситуації, пов’язані з проблемами 
міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї 
компетенції.

3.11. Залучає фахівців, лікарів, працівників правоохоронних органів та 
інших спеціалістів - до спільного вирішення питань, що відносяться до 
компетенції.

IV. ФУНКЦІЇ РАДИ
4.1. Рада має виконувати наступні функції: діагностичну, координуючу, 

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

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

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



4.4. Творча функція надає Раді право добору доцільних психолого- 
педагогічних, організаційних, соціальних впливів на студентів (учнів), з 
урахуванням конкретних умов і особливостей.

4.5. 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.

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

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

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

V. Права та обов’язки Ради профілактики
5.1. Рада з профілактики зобов’язана:

• розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та 
викладачів коледжу з громадськістю, покликаної здійснювати 
профілактику правопорушень неповнолітніх;

• сприяти підвищенню ефективності роботи коледжу з 
профілактики правопорушень студентів та учнів;

• вивчати стан профілактичної роботи в коледжі по групах, 
особливості розвитку особистості здобувачів освіти, які 
відносяться до «групи ризику» та їх позаурочну зайнятість;

• запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду 
персональних справ студентів та учнів батьків цих студентів 
(учнів) або осіб, що їх замінюють;

• здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для 
колективу викладачів;

• контролювати виконання прийнятих рішень;
• аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати 

на нарадах не рідше 2-х разів на рік.
5.2. Рада профілактики має право:

• давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, 
батькам з питань корекції поведінки студентської та учнівської 
молоді та проведення профілактичної роботи з нею;



• виносити на обговорення на батьківські збори та виховні години в 
групах інформацію про стан проблеми правопорушень серед 
студентської та учнівської молоді.

VI. ДОКУМЕНТАЦІЯ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ

6.1. Наказ про створення Ради профілактики правопорушень.
6.2. План роботи Ради профілактики правопорушень.
6.3. Протоколи засідань Ради профілактики правопорушень.
6.4. Списки дітей, які перебувають на профілактичному обліку в 

коледжі.
6.5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
6.6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.


