
 

  ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                

Директор ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

  ____________  НадіяОБНЯВКА  

 

ПЛАН РОБОТИ 

Ради профілактики попередження правопорушень   

серед здобувачів освіти  

Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне художнє училище» 

 

I. Склад Ради профілактики на 2021/2022 н. р. 

1. Голова Ради профілактики – Обнявка Н. М.  

2. Заступник Голови Ради профілактики – Луб Н. І. 

3. Члени Ради профілактики: 

Турчиняк Н. В. – заступник директора з НВР, 

Лісова О. П. – практичний психолог,  

Дем’янчук І. А. – соціальний педагог, 

Сторожук Н. Б. – голова профспілкового комітету,  

Бобеляк В. Встарший майстер,  

Сокіл Л. С. – вихователь, 

Паламарчук П. Г. – вихователь, 

Черепанова Л. А. – голова учнівського самоврядування, 

Представники кримінальної поліції у справах дітей (за потреби), 

Представники управління-служби у справах дітей (за потреби), 

Майстер в/н, класний керівник відповідної групи (за потреби).  

Періодичність засідань Ради профілактики визначається залежно від 

загального стану профілактичної роботи в навчальному закладі, проводиться в 

останній четвер місяця 0 16 год. 10 хв. чи в разі необхідностів рішучих заходах. 

ІІ. План роботи Ради профілактики на 2021/2022 н. р.  

Місяць Зміст роботи Відповідальні 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Організація та проведення 

засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

2. Підсумки роботи Ради в 2020 – 

2021 н.р., завдання на наступний 

навчальний рік. 

3. Затвердження плану роботи на 2021-

2022 н. р. 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 



 розподіл обов’язків між членами 

Ради; 

 обговорення плану спільних 

заходів з правоохоронними органами 

щодо попередження злочинності та 

правопорушень, покращення правової 

освіти серед учнів. 

4. Виявлення учнів, які потребують 

посиленої уваги та уточнення списків 

учнів, які перебувають на обліку в 

освітньому закладі. 

5. Проведення профілактичного 

рейду в гуртожитку «Гігієна –ключ до 

здоров’я» 

ЖОВТЕНЬ 

1. Організація та проведення засідання 

Ради профілактики правопорушень: 

 аналіз стану правової освіти учнів 

та проведеної роботи з профілактики 

правопорушень, алкоголізму, наркоманії, 

ВІЛ/СНІДУ; 

 аналіз індивідуальної роботи 

майстрів в/н, кураторів груп та класних 

керівників із педагогічно занедбаними 

учнями. 

2. Ознайомлення педагогічного 

колективу з нормативно-правовими 

документами, що регламентують 

запобігання безпритульності та 

правопорушення серед учнівської 

молоді. 

3. Виховна бесіда з учнями «Протидія 

COVID-19» 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 

ЛИСТОПАД 

1. Організація та проведення 

засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 аналіз відвідування учнями занять; 

 аналіз роботи практичного 

психолога з учнями, які перебувають на 

обліку в правоохоронних органах. 

2.  Організація та проведення 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 



круглого столу за участю учнів, які 

перебувають на обліку в освітньому 

закладі, їх батьків та представників 

відділу ювенальної превенції НП 

України «Роль сім’ї у вихованні 

підлітка». 

3. Заняття з учнями «Що я знаю про 

булінг?» 

ГРУДЕНЬ 

1. Проведення тижня «ВІЛ, СНІД –

що ми про це знаємо?» 

2. Спільно з радою учнівського 

самоврядування та батьківським 

самоврядуванням провести рейди-

перевірки зайнятості учнів у 

позаурочний час (участь в гуртках та 

спортивних секціях). 

3. Проведення Тижня правових 

знань: 

 бесіди з учнями, які проживають у 

гуртожитку «Адміністративна та 

кримінальна відповідальність 

неповнолітніх», «Закон у твоєму житті»; 

 заняття з елементами тренінгу 

«Протиправності – НІ!» 

 виставка літератури та учнівських 

рефератів з правової тематики; 

 організація зустрічей зі: 

спеціалістами центру соціальних служб 

для молоді, працівниками юридичної 

консультації, лікарями, представниками 

правоохоронних органів. 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 

СІЧЕНЬ 

1. Організація та проведення 

засідання Ради профілактики 

правопорушень «Аналіз стану правової 

освіти учнів та проведену роботу з 

профілактики правопорушень, 

алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу» 

2. Проведення рейдів за місцем 

проживання учнів, які знаходяться на 

обліку в навчальному закладі та 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування, 

співробітники 



правоохоронних органів. 

3. Проведення лекцій для батьків: 

«Батьківський авторитет», «Психологія 

поведінки підлітка», «Права та обов’язки 

батьків у вихованні дітей». 

правоохоронних 

служб 

ЛЮТИЙ 

1. Робота з неблагополучними 

сім’ями, діти з яких перебувають на 

внутрішньому обліку: 

 надання консультації щодо 

виховання дітей; 

 індивідуальна робота з батьками; 

 обстеження матеріально-побутових 

умов. 

2.  Проведення круглого столу з 

правоохоронними органами 

«Профілактика протидії торгівлі людьми 

та пов’язані з цим злочини» 

3. Кіносалон в гуртожитку 

«Позивний «Бандерас» 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Організація та проведення 

засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 аналіз відвідування учнями занять; 

 аналіз стану правової освіти учнів 

та проведену роботу з профілактики 

правопорушень, алкоголізму, наркоманії, 

ВІЛ/СНІДу. 

2.  Індивідуально-профілактична 

робота педпрацівників з учнями групи 

ризику. 

3. Заняття з елементами тренінгу «Шляхи 

подолання булінгу» 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 

КВІТЕНЬ 

1. Організація та проведення 

конференції класних керівників та 

майстрів в/н «Роль особистості 

вихователя в корекції важковиховуваних 

учнів в колективі». 

2. Кіносалон в гуртожитку 

«Вуличний кіт на прізвисько Боб» 

Рада 

профілактики, 

майстри в/н, 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі, 

учнівське 

самоврядування 



 


