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1. Загальні положення 

1.1. Рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх студентів 

Глухівського агротехнічного фахового коледжу  Сумського НАУ – це структурний 

підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом коледжу, який 

покликаний об'єднати зусилля педагогічного, студентського колективів, 

батьківської громадськості, психологічної служби коледжу в створенні єдиної 

системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень серед студентів 

коледжу, координувати дії педагогічного колективу з роботою районних , міських 

структур і громадських організацій. 

1.2. Рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх студентів 

Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ створюється 

наказом директора коледжу з метою запобігання, попередження та профілактики 

правопорушень і злочинів, зміцнення дисципліни серед студентів коледжу. 

1.3. Рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх студентів 

Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ керується у своїй 

діяльності Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законами 

України, що стосуються захисту прав дітей, інших нормативно-правових актів 

підрозділів поліції та соціальних служб, даним Положенням. 

1.4. Головна мета діяльності ради з профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх студентів Глухівського агротехнічного фахового коледжу 

Сумського НАУ – створення всіх умов та використання всіх можливих методів для 

запобігання та подолання відхилень у поведінці студентів коледжу. 

 

2. Організація роботи ради 

2.1. Склад ради по профілактиці правопорушень розглядається на першому 

засіданні ради та затверджується наказом директора коледжу. 

2.2. Головою ради по профілактиці правопорушень є директор коледжу. 

2.3. Заступником голови ради є заступник директора з виховної роботи. 

2.4. Членами ради можуть бути представники адміністрації коледжу 

(заступники директора, зав. відділення), практичний психолог, юрисконсульт, 



представники органів студентського самоврядування, вихователі, досвідчені 

педагогічні працівники коледжу, представники батьківської ради коледжу. 

2.5. Рада з профілактики проводить свої засідання не рідше одного разу на 

місяць. 

2.6. Рада з профілактики проводить свої засідання у відповідності до плану, 

затвердженого на першому засіданні або при необхідності (розгляд нагального 

питання, щодо конкретної особи за зверненням правоохоронних органів, батьків чи 

соціальних служб тощо). 

2.7. Рада по профілактиці являється одним зі складових виховного процесу у 

Глухівському агротехнічному фаховому коледжі  Сумського НАУ і діє виключно в 

рамках законодавства України. 

2.8. Рада має право запрошувати на свої засідання студентів та їх батьків, 

питання яких вона розглядає, кураторів груп студентів схильних до 

правопорушень, представників соціальних служб та правоохоронних органів. 

2.9. Рішення ради приймається шляхом відкритого голосування (більшістю 

голосів). У випадку однакової кількості голосів прерогатива надається рішенню за 

яке проголосував голова ради. 

2.10. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються 

одним із членів ради, який на першому засіданні обирається секретарем ради. 

2.11. Свою роботу рада профілактики проводить у тісному контакті з 

правоохоронними органами, громадськими організаціями, соціальними службами, 

виконавчою службою у справах неповнолітніх, які проводять виховну роботу з 

неповнолітніми. 

2.12. Рішення Ради приймається остаточно і не підлягає перегляду. Рішення 

Ради може бути оскаржене у встановленому чинним Законодавством порядку. 

 

3. Права та обов’язки ради 

3.1. Рада зобов’язана: 

 - діяти виключно в рамках Законів, нормативно-правових актів, інших 

документів з метою недопущення порушення прав і свобод неповнолітніх; 



 - використовувати в своїй роботі виключно демократичні, педагогічні, 

морально-етичні, підходи та методи; 

 - створювати умови для більш гармонійної адаптації студентів до морально-  

правових норм людського співжиття; 

 - створювати банк даних проблемних студентів («група ризику»), 

систематично його оновлювати та проводити роботу з усіма студентами 

віднесеними до даної категорії; 

 - попереджувати випадки порушення морально-правових норм поведінки    

студентів; 

 - оперативно реагувати на випадки порушення дисципліни в коледжі, сім’ї, 

поза навчальним закладом; 

- систематично подавати запити на відділ дитячої поліції та цікавитися, хто зі 

студентів притягувався до адміністративної відповідальності; 

 - використовувати педагогічно виправдані засоби для індивідуального впливу   

на студентів, схильних до правопорушень ; 

 - залучати спеціалістів різних напрямків до консультування студентів, батьків,   

педагогів з проблем формування і розвитку особистості студента; 

 - організовувати роботу студентів з числа схильних до порушень, з   вивчення 

права, морально-етичних норм, основ психології і соціології, а в   окремих випадках 

– запроваджувати відповідні факультативи і гуртки; 

 - постійно моніторити, аналізувати та контролювати дотримання студентами 

правил внутрішнього розпорядку в коледжі, студентських гуртожитках, та 

дотримання правових норм поза навчальним закладом; 

 - виявляти студентів, що мають проблеми з вихованням та батьків, які не 

виконують свої обов’язків щодо виховання дітей, доводити до відома про них 

службі у справах дітей, соціальним службам, поліції;      

 - виховувати у студентів повагу до Законодавства України; 

 - систематично подавати запити на відділ дитячої поліції та цікавитися, хто зі 

студентів притягувався до адміністративної відповідальності; 

 - тісно співпрацювати в напрямку виховання молоді та надавати допомогу 

соціальним службам, поліції, службам у справах дітей, державній виконавчій 



службі, іншим державним органам, що мають відношення до виховання 

неповнолітніх; 

 - здійснювати контроль за підлітками, які знаходяться на обліку у відділі 

поліції у справах неповнолітніх; 

3.1. Рада має право: 

 - приймати рішення та (при необхідності) звертатися для реалізації своїх 

рішень за допомогою до батьків студентів, соціальних служб, служби у справах 

дітей, поліції; 

 - запрошувати на свої засідання проблемних студентів, батьків, представників 

соціальних служб, служби у справах дітей, поліції, інших осіб – фахівців 

відповідного напрямку (в залежності від ситуації, що розглядається). 

 - рада не підпорядковується соціальним службам, поліції, службі у справах 

дітей і має право відмовити представникам з їх числа бути присутніми на засіданні 

ради; 

 - рада має право порушувати питання про притягнення батьків до встановленої 

Законом відповідальності перед державними та суспільними організаціями; 

 - призначати індивідуальне шефство (наставництво) над „важкими” 

підлітками, заслуховувати на засіданнях звіти шефів та кураторів про проведену 

роботу з попередження правопорушень та щодо зміцнення дисципліни; 

 - виносити проблемні питання на обговорення педагогічної ради для прийняття 

рішення. Клопотати перед педагогічною радою, соціальними службами, поліцією, 

виконавчою службою про взяття студента на поруки;; 

 - контролювати та вносити корективи до планування, підготовки, здійснення 

діяльності методичним об’єднанням кураторів навчальних груп та вихователів; 

 - надавати методичні рекомендації в напрямку правовиховної роботи 

кураторам навчальних груп, членам педагогічного колективу, батькам студентів 

або особам, що їх замінюють; 

 - організовувати і проводити тренінги, семінари, відкриті майстер-класи право-

виховного характеру; 

 - надавати рекомендації та (або) директиви органам студентського 

самоврядування коледжу; 



 - добирати доцільні психолого-педагогічні, організаційні, соціальні впливи на 

«проблемних» студентів з урахуванням конкретних умов і особливостей; 

 - залучати підлітків, схильних до правопорушень до спортивних секцій, гуртків 

технічної та художньої творчості (за погодженням з батьками); 

 - розробляти нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну 

ситуацію з відхиленнями у поведінці чи з порушення морально-правових норм з 

боку студентів; 

 - при необхідності розглядати на своїх засіданнях правопорушення вчинені 

повнолітніми студентами. 

 

4. Відповідальність членів Ради. 

4.1. Члени Ради несуть відповідальність перед студентами та їх батьками в 

рамках чинного Законодавства України. 

 

Заступник директора 

з виховної роботи                                                               Денис ОВСЯНКО 

                                    


