
ПЛАН ЗАСІДАНЬ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ У 2022-2023 н.р. 

Місяць Питання засідання Відповідальний 
Вересень 1.Затвердження плану роботи коледжу по 

профілактиці правопорушень. 
2.Залучення студентів коледжу до 
позааудиторної  роботи, занять у гуртках. 
3.Залучення органів студентського 
самоврядування до профілактичної 
роботи. 
4. Взяття на облік студентів, схильних до 
правопорушень. 
5. Організація дозвілля старшокурсників 
ввечері (вечори відпочинку та настільних 
ігор) 

Вознюк С. Г. 
Кудря Х. М. 

Дудкевич М.В. 

Грудень 1.Аналіз стану відвідування коледжу 
студентами (пропуски без причини). 
2.Зайнятість студентів гуртковою, 
позааудиторною роботою. 
3.Стан навчання категорійних студентів. 
4. Нормативно-правове забезпечення 
захисту дитини від жорстокого 
поводження. 

Мельник С.Г. 
Вознюк С. Г. 
Кудря Х. М. 
Білодід Н.І. 

Березень 1.Стан роботи по профілактиці шкідливих 
звичок. 
2.Стан роботи по правовій просвіті. 
3. Заслуховування на раді профілактики 
студентів, які прогулюють заняття. 
4.Звіт про проведену роботу органами 
студентського самоврядування з питань 
пропаганди здорового способу життя, 
правовій просвіті. 
5. Звіт керівників академгруп та 
наставників про індивідуальну роботу по 
запобіганню правопорушень 

Кудря Х. М. 
Дудкевич М.В. 
Маршакова І.І. 



Травень 1. Профілактична робота перед літніми 
канікулами. Підсумок роботи ради за рік. 
Планування на перспективу. 
 

Вознюк С. Г. 
Склад ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відокремлений структурний підрозділ 

«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» 

 

НАКАЗ 

«____» __________2022 р.                                                             №______    _____ 

 

Про роботу Ради Профілактики  
правопорушень серед студентів 
на 2022-2023 навчальний рік 

 

З метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки 

студентів, попередження проявів правопорушень та злочинності в 

студентському середовищі, підвищення правової культури серед студентської 

молоді, згідно рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2022 року №1) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити Раду профілактики правопорушень серед студентів на 2022-
2023 навчальний рік в складі:  

№ п/п ПІБ Посада 
1 Світлана ВОЗНЮК Голова Ради, заступник директора 

з виховної роботи  
2 Світлана МЕЛЬНИК Заступник директора з навчально-

методичної роботи  
3 Христина КУДРЯ 

  
Практичний психолог 
  

4 Мар’яна ДУДКЕВИЧ Соціальний педагог 



5 Борис ХРУСЛОВ Викладач  дисциплін «Історія 
України», «Туристичне 
країнознавство», «Історія 
зарубіжного та вітчизняного 
туризму», «Країнознавство» 
 

6 Назар ВОЗНЮК Вихователь гуртожитку 

7 Ірина МАРШАКОВА юрисконсульт 

8 Микита ЄФІМОВ Голова Ради гуртожитку 

9 Марія ТКАЧУК Голова студентського парламенту 

 

2. Соціальному педагогу (Мар’яна ДУДКЕВИЧ) розробити та затвердити 
План роботи  Ради  профілактики правопорушень Відокремленого 
структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 
виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» 
на 2022-2023 навчальний рік. 

2.1 План заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період 2022-
2023н.р. 

2.2 План роботи ради з попередження правопорушень та злочинності 
серед неповнолітніх на 2022-2023н.р. (додаток: 3 арк.) 

2.3 План заходів Ради профілактики правопорушень коледжу по 
запобіганню бездоглядності на 2022-2023н.р. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника  директора з 
виховної роботи Світлану ВОЗНЮК. 

 

Директор коледжу                                                               Любомир ПАСІЧНЯК 

Гот. Христина КУДРЯ  

 
 

Заступник директора з виховної роботи 



Відокремленого структурного підрозділу  
«Івано-Франківський фаховий коледж 
фізичного виховання Національного 
університету фізичного виховання і 
спорту України» 
__________________ Світлана ВОЗНЮК 
«___»  ____________ 2022 року 

 
План роботи 

 Ради профілактики правопорушень 
Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж 

фізичного вихованняНаціонального університету фізичного виховання і спорту 
України» на 2022-2023 н.р. 

 

№ п/п  Зміст роботи  Відповідальний  Термін 
виконання  

1 

Підсумки роботи Ради за 
минулий навчальний рік. 
Затвердження плану роботи 
на 2022-2023 н.р.  

Голова ради, 
заступник голови 

ради  
серпень  

2 

Робота з студентами, що 
перебувають на 
внутрішньо-
коледжівському обліку:  
-         індивідуальні  бесіди;  
-         спостереження;  
-         відвідування занять;  
-         залучення  до участі в 
роботі гуртків, контроль за 
відвідуванням;  
-         залучення до 
позакласної роботи;  
-         психодіагностична 
робота;  
-         діагностика причин 
та запобігання 
правопорушенням.  

Класні керівники, 
соціальний педагог, 

психолог 

Протягом 
року  

3 

Скласти соціальний 
паспорт коледжу 

Соціальний 
педагог, керівники 

груп 

До 
кінця 

вересня  
 



4 

Робота з неблагополучними 
сім’ями, діти з яких 
перебувають на внутрішньо 
коледжівському обліку.  
-         надання консультації 
щодо виховання дітей;  
-         індивідуальна робота 
з батьками;  
-         обстеження 
матеріально-побутових 
умов;  

Соціальний педагог  
   
   
   
  

 
 

Протягом 
року  

   
   
   
   
   
 

5 
Вивчення стану 
навчального-виховної 
роботи  

Заступник директора 
з виховної роботи, 
соціальний педагог  

жовтень  
лютий  

6 

Діагностика причин та 
запобігання 
правопорушенням (робота з 
дітьми “групи ризику”).  

Соціальний педагог  
Психолог 

Протягом 
року  

7 

Забезпечення взаємо 
інформування з відділом 
освіти, службою в справах 
неповнолітніх щодо 
невідвідування занять 
дітьми “Групи ризику” та 
виниклі екстремальні 
ситуації з дітьми.  

Заступник директора 
з виховної роботи, 

Соціальний педагог  
Психолог 

Протягом 
року  

8 

Своєчасне вживання 
заходів щодо виявлення 
“важких” підлітків, 
посилення педагогічного 
впливу на них.  

Склад ради  Вересень-
жовтень  

9 Проведення рейдів спільно 
з батьківськими комітетами  Склад ради  Протягом 

року  

10 

З метою запобігання 
бродяжництва, що веде до 
виникнення 
правопорушень, проводити 
систематичний контроль за 
відвідуванням занять 
дітьми “групи ризику”.  

Соціальний педагог  
Психолог 

Протягом 
року  

11 Аналіз стану навчання.  Викладачі, склад За потребою  



 
Робота з студентами, що 
мають бали початкового 
рівня.  

ради.  

12 

З метою розвитку 
соціальної активності 
студентів, почуття власної 
гідності, зміцнити 
студентське 
самоврядування  

Голова студентського 
профкому  

Протягом 
року  

13 
 Заходи по профілактиці 
негативних явищ серед 
молоді.  

Соціальний педагог  листопад  

14 

Проводити корекційну 
роботу зі стабілізації 
нервового здоров’я дітей. 
Провести цикл бесід по 
профілактиці алкоголізму, 
наркоманії, токсикоманії. 

Психолог, викладачі 
психології 

Протягом 
року 

15 
Практикувати написання 
подяк батькам за хороше 
виховання дітей 

Керівники 
академгруп 

Протягом 
року 

16 

Здійснювати   правове   
виховання, виховання 
поваги до Конституції 
України,        Законів        
України, державної 
символіки. 

Склад ради, викладачі 
дисципліни 

«Правознавство», 
керівники академгруп 

Протягом 
року 

17 

Підтримувати   тісні   
контакти   з батьками,  
своєчасно повідомляти про      
правопорушення,      скоєні 
їхніми  дітьми 

Завідувач відділенням 
за спеціальністю 

Протягом 
року 



18 

Приділяти належну увагу 
гострій проблемі 
морального та статевого 
виховання     студентів     
(читання лекцій,     
проведення тематичних 
вечорів,    зустрічей    з    
лікарем-гінекологом, 
венерологом, наркологом, 
психотерапевтом та ін.). 
Брати     участь     у     
проведенні зустрічей            
студентів  з працівниками 
судових і правових органів, 
дільничним інспектором. 

Склад ради Протягом 
року 

19 

Брати     участь     у     
проведенні зустрічей            
студентів  з працівниками 
судових і правових органів, 
дільничним інспектором. 

Склад ради Протягом 
року 

20 

Робота щодо організації 
літнього відпочинку 
студентів, що перебувають 
на обліку. Профілактика та 
боротьба з явищем «груп 
смерті» в соцмережах 
(МОМО, «Синій кит», 
тощо) 

Психолог 
Соціальний педагог 

Протягом 
року 

21 Профілактична робота 
щодо COVID-19 Психолог Під час 

пандемії 

22 Бесіда на тему: «Хейт під 
час пандемії» 

Психолог 
Соціальний педагог 

Під час 
пандемії 

23 

Розмови про війну та її 
вплив на людину. Що 
потребують українські діти 
та підлітки під час війни»: 
Як допомогти дітям 
і підліткам пережити 
стрес під час війни; 
#STOP_SEXТИНГ: 
приватність в інтернеті під 

           Психолог 
Соціальний педагог 

В умовах 
воєнного 

стану 



час війни; 
Як підліткам самостійно 
убезпечити себе під час 
воєнних дій; 
Як позбутися почуття 
провини. Куди звернутись 
по психологічну підтримку; 
«Як не панікувати в умовах 
війни»; 
Рекомендації батькам щодо 
профілактики 
посттравматичних 
стресових розладів у дітей 
та підлітків після 
травмуючи подій; 
Як допомогти тим, хто 
паралізований тривогою, 
тощо. 

26 

Удосконалювати   систему  
заходів для       змістовного       
відпочинку студентів  
(проведення дискотек, 
тематичних    вечорів,    
екскурсій, культпоходів).        
Впроваджувати ефективні                         
методики позанавчальної         
роботи         з студентською 
молоддю. 

Склад ради, 
керівники академгруп, 

студпарламент, 
вихователі 
гуртожитку 

 Протягом 
року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичний психолог                                                                                       Христина КУДРЯ 
 
Соціальний педагог                                                                                    Мар’яна ДУДКЕВИЧ 
 

 



ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо запобігання торгівлі людьми на період  2022/23 н.р. 

 
№ з/п Назва заходу 
1 Підвищення рівня обізнаності студентської молоді, педагогічних працівників щодо 

сучасних проявів торгівлі людьми 
2 Забезпечення використання комплексного підходу педагогічними працівниками з 

дітьми та батьками щодо питань безпечної міграції, профілактики торгівлі людьми 
та залучення їх до реалізації соціально-економічних ініціатив 

3 Залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких 
заходів 

4 Проведення за участю батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо 
протидії торгівлі людьми 

5 Організація та проведення педагогічними працівниками профілактичних заходів з 
проблеми запобігання торгівлі людьми, комерційній сексуальній експлуатації дітей 
та насильству над дітьми, безпеки дітей в Інтернеті 

6 Розроблення, розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів щодо 
запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження, комерційній 
сексуальній експлуатації дітей та безпеки дітей в Інтернеті 

7 Забезпечення доступу молоді до інформаційно-консультативної підтримки шляхом 
поширення інформації про роботу гарячої лінії з питань запобігання насильству та 
захисту прав дитини та гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми 

8 Надання освітніх послуг молоді, що постраждала від торгівлі людьми та допомоги 
громадянам іноземних держав, особам без громадянства, що постраждали від 
торгівлі людьми 

 
Відповідальні: склад ради ПП 
 
 
 
 
 
 
Соціальний педагог                                                                                    Мар’яна ДУДКЕВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
роботи ради з попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх  

на 2022-2023 н. р. 
 

1. Організаційна робота 
№ Зміст роботи Дата Відповідальні 
1 Засідання ради  з попередження правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх проводити два 
рази на семестр 

Вересень, 
грудень, 
лютий, 
квітень 

Голова ради 

2 Забезпечити щомісячний аналіз стану 
правопорушень серед неповнолітніх, обговорення 
проводити на нарадах класних керівників 

Щомісяця Голова 
методичного 
об’єднання 
керівників 
навчальних груп 

3 Забезпечити взаємодію педагогічного колективу, 
батьків, громадськості щодо попередження 
правопорушень серед неповнолітніх. Залучити до 
індивідуальної виховної роботи з студентами 
девіантною поведінки, дітьми з багатодітних, 
малозабезпечених, функціонально неспроможних 
сімей членів батьківського активу 

Протягом 
навчального 
року 

Адміністрація 
коледжу 

4 Підвищити рівень правової культури серед усіх 
учасників навчально-виховного процесу: 
студентів, викладачів, тренерів, батьків шляхом 
систематичної пропаганди 

Щомісяця Адміністрація 
коледжу, 
викладачі 
правознавства 

5 Залучити представників правоохоронних органів 
до індивідуальної роботи з студентами з 
девіантною поведінкою, дітьми, які перебувають в 
особливо складних умовах проживання 

Протягом 
навчального 
року 

Адміністрація 
коледжу 

6 Проводити практичні заняття, семінари, наради з 
класними керівниками з питань правовиховної 
роботи. Сприяти організації співпраці 
педагогічного колективу, батьків, громадськості 

Систематично Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 

7 З метою правової освіти і культури проводити 
тижні правознавства, місячник правовиховної 
роботи 

Листопад 
Грудень 

Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, 
вчителі 
правознавства 

 
Соціальний педагог                                                                                    Мар’яна ДУДКЕВИЧ 



Додаток  
до наказу 
від _______ №______ 

Робота з студентами 
 
№ Зміст роботи Дата Відповідальні 
1 Провести психолого-педагогічне тестування 

студенів, схильних до правопорушень 
 

Жовтень 
Лютий 

Практичний 
психолог 

2 Створити та постійно поповнювати банк даних на 
дітей, які перебувають в особливо складних умовах 
проживання, студенів девіантною поведінки 

Протягом 
навчального 
року 

Соціальний 
педагог, керівники 
академгруп 

3 Залучити дітей з девіантною поведінкою до роботи 
студентських об’єднань за інтересами 

Постійно Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп 

4 Залучати дітей з девіантною поведінки, дітей, які 
перебувають в особливо складних життєвих 
умовах, до проведення позакласних заходів, 
активних форм відпочинку, туристичних походів 
та екскурсій 
 

Постійно Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп 

5 Вивчати матеріально-побутові умови, морально-
психологічний клімат, вплив батьків у 
функціонально неспроможних, малозабезпечених 
сім’ях. На основі спостережень складати відповідні 
акти 

І раз на 
семестр 

Рада 
профілактики, 
соціальний 
педагог, керівники 
академгруп 

6 Надавати студентам з функціонально 
неспроможних сімей матеріальну допомогу. Для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, організувати харчування у 
студентській їдальні 
 

Постійно Адміністрація 
коледжу, члени 
ради 

7 Здійснювати контроль з представниками 
батьківського активу щодо дотримання студентами 
девіантною поведінки режиму дня. Запобігати 
тютюнопалінню, вживанню студентами алкоголю, 
наркотиків. Профілактика та боротьба з явищем 
«груп смерті» в соцмережах (МОМО, «Синій кит», 
тощо) 
 

Вихідні, 
святкові, 
канікулярні 
дні 

Рада 
профілактики, 
батьківський 
комітет, керівники 
академгруп 

8 На засіданнях штабу заслуховувати звіти студенів Двічі на Рада профілактики 



девіантною поведінки про ставлення до навчання, 
суспільно корисної праці, відвідування занять у 
коледжі 
 

семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до наказу 
від _______ №______ 

Робота з батьками 
 
№ Зміст роботи Дата Відповідальні 
1 Залучати батьків з функціонально неспроможних, 

багатодітних, малозабезпечених сімей до роботи 
батьківського всеобучу 
 

Щомісяця Адміністрація 
коледжу, 
керівники 
академгруп 

2 Відвідувати вдома сімей, які потребують посиленої 
педагогічної уваги, спільно з представниками 
правоохоронних органів 

Щосеместру Рада 
профілактики, 
керівники 
академгруп, 
інспектор з 
охорони 
дитинства 

3 На засіданнях ради розглядати звіти батьків із 
функціонально неспроможних сімей про стан 
сімейного виховання 
 

Щосеместру Голова ради 
профілактики 

4 Проводити психолого-педагогічні спостереження 
за станом сімейного виховання, педагогічним 
впливом батьків у функціонально неспроможних 
сім’ях, їх результати обговорювати на засіданнях 
ради за участю керівників академгруп, викладачів-
предметників 
 

Щосеместру Голова ради, 
практичний 
психолог 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до наказу 
від _______ №______ 

 
 

Робота щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) 
на 2022-23 навчальний рік 

 
№ Назва заходу Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Здійснювати перевірку приміщень та території 
навчальних корпусів коледжу з метою виявлення 
місць, які потенційно можуть бути небезпечними 
та сприятливими для вчинення боулінгу 
(цькування), організацію належних заходів безпеки 
(пост охорони, спостереження за місцями 
загального користування (їдальня, коридори, 
територія тощо) та технічними приміщеннями 
 

Постійно Заступник 
директора з 
навчально-
методичної 
роботи, 
заступник 
директора з 
адміністративно-
господарської 
роботи 

2 Проводити виховні години, бесіди, тематичні 
зустрічі, заняття, круглі столи, тренінги та 
консультації з метою обговорення учасниками 
освітнього процесу проблеми насильницької 
поведінки, вирішення конфліктів, управління 
власними емоціями та подолання стресу. 

Протягом 
навчального 
року 

Куратори груп 
Практичний 
психолог 

3 Розглядати та неупереджено з’ясовувати 
обставини випадків боулінгу (цькування) у закладі 
освіти відповідно до заяв, що надійшли 
 

У разі 
звернення 

Директор 
коледжу 

4 Надання психологічною службою закладу освіти 
психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, 
які вчинили боулінг, стали його свідками або 
постраждали від боулінгу. 
 

Постійно Практичний 
психолог 

5 Проведення регулярного моніторингу безпечності 
та комфортності закладу освіти шляхом 
опитування, анкетування та застосування 
відповідних заходів реагування 

Постійно Заступник 
директора з 
навчально-
методичної 
роботи,  
Практичний 
психолог 



6 Посилити контроль за чергуванням викладачів у 
навчальних корпусах коледжу на перервах 

Протягом 
навчального 
року 

Заступник 
директора з 
навчально-
методичної 
роботи 

7 Залучити до просвітницького напряму роботи 
громадські, батьківські, молодіжні організації та 
представників служб у справах дітей та 
Національної поліції України 

Постійно Заступник 
директора з 
навчально-
методичної 
роботи 

8 Інформаційно-профілактична робота серед 
студентів з метою попередження жорстокої 
поведінки та запобігання фізичного, сексуального, 
психологічного та соціального насильства 

Протягом 
навчального 
року 

Практичний 
психолог 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План заходів 
Ради профілактики правопорушень коледжу 

по запобіганню бездоглядності 
на 2022 – 2023 н. р. 

 
Термін 

виконання 
Зміст роботи Відповідальний 

 
 
 
ВЕРЕСЕНЬ 

1. Виявити дітей з девіантною поведінкою, взяти 
на внутрішньо коледжівський облік. 

2. Відвідувати сім’ї дітей, схильних до 
правопорушень з метою обстеження житлово-
побутових умов та проведення бесід з батьками. 

3. Знайомство та бесіди з одногрупниками та 
друзями студенів з девіантною поведінкою 

Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп 

 
 
 
 
ЖОВТЕНЬ 

1. Розробити програму з профілактики та 
правопорушень серед неповнолітніх. 

2. Закріпити за студентами наставників. 
3. Скласти загальну психологічну характеристику 

на кожного студента, схильного до правопорушень. 
Оформити картки обліку. 

Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп, 
адміністрація 
коледжу 

 
 
 
 
 
 
 
ЛИСТОПАД 

1. Провести бесіди на правовиховну тематику в 
кожній групі. 

2. Підготовка та проведення циклу лінійок на 
правову тематику. 

3. Психологічні індивідуальні бесіди з студентами, 
які мають девіантну поведінку, з метою виявлення 
аномалій у поведінці. Визначення рівня уваги, пам’яті, 
мислення, мовлення, самоконтролю, інтелекту. 

4. Зустрічі з працівниками кримінальної служби у 
справах неповнолітніх. Профілактика суїциду. 

5. Провести заходи на правову тематику: турнір з 
правознавства, брейн-ринг, усний журнал «Державні 
символи», судові засідання на анти тютюнову та 
антиалкогольну тематику. 

6. Організація роботи кінолекторію «За здоровий 
спосіб життя» 

Керівники 
академгруп, 
практичний 
психолог, 
адміністрація 
навчального 
закладу 

 
 
 
 
 
ГРУДЕНЬ 

1. Робота з батьками дітей, схильних до 
правопорушень. Психологічні бесіди (поради, 
побажання, вимоги). 

2. Провести семінар-практикум для батьків «Рання 
профілактика правопорушень та злочинів». 

3. Визначити психологічну атмосферу у сім’ях 

Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп 



підлітків, схильних до правопорушень. 
4. Провести тест-опитувальник про 

взаємовідносини батьків в сім’ї. 
5. Залучити студенів з девіантною поведінкою до 

проведення новорічних заходів. 
 
 
 
СІЧЕНЬ 

1. Організувати проведення тренінгу «Закон і ми». 
Ознайомити студенів з правами та обов’язками 
громадян України. 

2. Діагностика стану агресії у підлітків. 
3. Визначити рівень тривожності студенів, 

схильних до правопорушень. 
4. Робота батьківського лекторію «За здоровий 

спосіб життя» 

Викладачі 
правознавства, 
практичний 
психолог 

 
 
 
 
ЛЮТИЙ 

1. Лекція на тему «Психологія кольору у нашому 
житті». 

2. Тренінг «Як спланувати своє майбутнє і 
правильно обрати професію?» (3-5 курси). 

3. Провести тест на професійну орієнтацію 
студенів. 

4. Залучити студенів з девіантною поведінкою до 
гурткової роботи. 

5. Продовжити роботу кінолекторію «За здоровий 
спосіб життя» разом із представниками служби у 
справах сім’ї та молоді. 

Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп 

 
 
 
БЕРЕЗЕНЬ 

1. Психологічні бесіди з студентами пільгових 
категорій, а саме: сиротами, позбавлених батьківського 
піклування, з неблагополучних сімей, ВПО, АТО/УБД 
та ін. 

2. Зустрічі з батьками дітей соціального ризику. 
3. Робота з студентами молодших та старших 

курсів з метою виявлення мотивів поведінки. 
4. Провести психолого-педагогічний консиліум. 

Практичний 
психолог, 
керівники 
академгруп 

 
 
 
 
КВІТЕНЬ 

1. Лекція на тему: «Життя – це гра, а ми актори в 
ньому…» (висвітлення питання ролі індивіда у 
суспільстві). 

2. Проведення анкетувань та тестів на виявлення 
студенів, які палять, вживають алкогольні напої. 

3. Організація та проведення зустрічей з 
медичними працівниками та відомими людьми різних 
професій (гінекологом, венерологом, наркологом, 
психотерапевтом, блогерами та ін..). 

4. Продовжити роботу кінолекторію для батьків 

Практичний 
психолог, 
адміністрація 
коледжу, 



«За здоровий спосіб життя». 
 
 
 
ТРАВЕНЬ 

1. Проведення акції «Замість цигарки – цукерка» 
(до Всесвітнього дня боротьби із тютюнопаління). 

2. Організація оздоровлення студенів, схильних до 
правопорушень. 

3. Підсумок проведеної роботи, планування 
діяльності на період літніх канікул та наступний 
навчальний рік. 

Соціальний 
педагог, 
практичний 
психолог, 
студпарламент 

 

 

Соціальний педагог                                                                                    Мар’яна ДУДКЕВИЧ 


