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ПЛАН 

 освітніх заходів 

  з реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень 

та боротьби із злочинністю на 2019-2020 роки 

  

№ 

 з/п 

Назва заходу  Термін 

виконання 

Відповідальні за 

проведення заходу 

1 Забезпечення умов щодо виконання вимог 

Законів України «Про вищу освіту», в т.ч. 

забезпечення конституційного права молоді на 

здобуття освіти, встановлення постійного 

контролю за відвідуванням студентами 

навчальних занять 

2019-2020   Сабадишин Р.О. 

Баб’як В.І. 

 Туровська І.О. 

Бухальська С.Є. 

Лисиця Д.Л. 

2 Здійснення відбору інформаційних матеріалів з 

питання реалізації комплексної програми 

профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю для проведення тематичних лекцій, 

відео-лекторіїв, круглих столів тощо 

2019-2020 Бухальська С.Є. 

Патяка О.О. 

Мельничук Н.М. 

бібліотекарі 

викладачі суспільних 

дисциплін 

3 Здійснення підбору тематики годин спілкування у 

студентських групах превентивного спрямування 

з метою  профілактики правопорушень та 

боротьби із злочинністю 

 2019-2020 Мельничук Н.М. 

бібліотекарі 

 класні керівники 

студентських груп 

4 Проведення профілактичних бесід із питань:  

- “Про відповідальність студентів за здійснення 

корупційних правопорушень і хабарництва під 

час навчання“; 

- “Про заборону тютюнопаління в навчальних 

закладах, в інших громадських місцях;  

- “Про відповідальність за розпивання спиртних 

напоїв у громадських місцях та  вживання 

алкоголю неповнолітніми” ; 

- “Про правову відповідальність за незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів“ 

2019-2020 Бухальська С.Є. 

Мельничук Н.М. 

куратори 

 класні керівники 

студентських груп 

вихователі 

гуртожитків   

5 Розгляд питань про проведення профілактичної 

роботи зі студентською молоддю щодо 

попередження правопорушень і шкідливих 

звичок на спільних засіданнях педагогічної ради, 

адміністративної ради та студентського активу, 

Ради профілактики правопорушень, методичному 

об’єднанні кураторів, керівників студентських 

2019-2020   Сабадишин Р.О. 

Бухальська С.Є. 

куратори 

 класні керівники 

студентських груп, 

вихователі 

гуртожитків   



груп, вихователів, практичного психолога, 

соціального педагога 

6 Організація просвітницьких заходів:  

-  зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів; 

- зустрічі з представниками громадських 

організацій; 

- тижні правових знань; 

- круглі столи; 

- відео-лекторії; 

- батьківські збори 

2019-2020  Декан 

Завідувачі відділень,  

викладачі суспільних 

дисциплін,  

куратори 

класні керівники 

студентських груп, 

соціальний педагог 

практичний психолог 

вихователі  

7 Виставка стіннівок, книг, інформаційних  джерел 

правового спрямування з метою  профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю 

2019-2020   Бібліотекарі, 

викладачі суспільних 

дисциплін, 

вихователі 

гуртожитків   

8 Організація роботи наукових гуртків, спортивних 

секцій із метою організації дозвілля  студентів 

пропаганда здорового способу життя 

2019-2020    Штрімайтіс О.В. 

Проказюк С.В. 

9 Організація роботи соціально-психологічної 

служби, спрямованої на формування негативного 

ставлення студентів  до протиправних діянь 

2019-2020 Басюк Л.М. 

Мельничук Н.М. 

10 Впровадження програми виховної роботи зі 

студентами з питань протидії торгівлі людьми 

“Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція” 

2019-2020 Бухальська С.Є. 

Патяка О.О. 

Мельничук Н.М. 

Басюк Л.М.  

11 Методичне об’єднання кураторів, класних 

керівників,   вихователів, практичного психолога, 

соціального педагога із вивчення питання 

обласної комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю на 

2019-2020 років 

2019-2020 Бухальська С.Є. 

Діда Г.А. 

12 Звітування про виконання Плану освітніх заходів 

з реалізації обласної комплексної програми 

профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю  на засіданнях педагогічної, 

адміністративної ради, ради Профілактики 

правопорушень  

2019-2020 Сабадишин Р.О. 

Бухальська С.Є. 

 

 

 

 

     


