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Управління освіти Оболонської 
райдержадміністрації: 

 
• видає накази на виконання зазначених нормативних 

документів; 
• веде районний облік дітей, які перебувають на 

внутрішкільному обліку в навчальних закладах та на обліку в 
кримінальній  міліції у справах дітей; 

• організовує методичне супроводження виховного процесу в 
навчальних закладах району 

• проводить семінари для заступників директорів з виховної 
роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, 
соціальних педагогів та практичних психологів; 

• організовує проведення районних виховних заходів з 
правової тематики; 

•  контролює виконання навчальними закладами розпорядчих 
документів. 
 



Система профілактики правопорушень в ЗНЗ 

Профілактика правопорушень Правоосвітня робота 

Контроль 
за станом 
відвідуван
ня учнями 
школи 

 

Чергування 
учнів та 

вчителів на 
перервах 

Виявлення та облік учнів, 
схильних до правопорушень 

 
Співробітницт
во зі службою 

у справах 
дітей 

 

Зустрічі з 
праців-
никами 

правоохор
онних 

органів 

Співробітниц
тво з 

батьківським 
комітетом. 

Всеобуч для 
батьків 

Співробітництво 
з радою 

місцевого 
самоврядування 

Місячник 
правових 

знань 
Щоденний 
контроль 
відвідання 
черговими 

Систематичний 
аналіз 

відвідування і 
успішності  

Аналіз і 
обговорення на 
класній годині 

Індивідуальна робота з 
учнями, схильними до 

правопорушень 

 
Індивідуальна 

робота з 
батьками з 
сімей, які 

потребують 
підвищеної 
педагогічної 

уваги 
 

 
Право-
освітня 
робота 
класних 

керівників 
 

Анкетування 
диспути, 
лекції, акції з 
правового 
виховання 
 

Засідання педагогічної ради, наради при 
директорові, внутрішкільні накази з право-

виховної роботи 
Класні години на правову тематику 



 
КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ 

 Контроль за проведенням 
виховних заходів по класах 

Книга контролю Контроль проведення виховних 
годин 

  

Відвідування уроків Накази по школі  Контроль за роботою гуртків та 
секцій 

  

Контроль за участю класів 
у загально шкільних 

заходах 

Довідки Контроль за відвідуванням 
відкритих, виховних заходів 

  

Контроль за проведенням 
виховної роботи в 

кожному класі (звіти кл. 
керівників) 

Наради класних 
керівників, наради 

при директорі 

Контроль за проведенням 
батьківських зборів по класах 



Система роботи зі службами району 
Координаційна рада у справах дітей   

        Розглядає питання  захисту прав та законних 
інтересів неповнолітніх,    правової освіти та 

профілактики злочинності серед 
неповнолітніх району. 

 

• Розробляє спільні  районні заходи  на 
виконання Комплексної програми 
профілактики злочинності, подолання 
дитячої безпритульності та 
бездоглядності у районі. 
 

• Складає графіки спільних виїздів та 
відвідування закладів освіти району 
представниками служби у справах дітей 
та відділу освіти  з метою вивчення 
організації право-виховної роботи в 
закладах освіти. 
 

• Складає графік спільних рейдів «Урок» 
та «Діти вулиці» щодо виявлення 
бездоглядних та безпритульних дітей. 
 



 Спеціалістами районного управління юстиції було прочитано: 

 лекцію на тему: «Кримінальна відповідальність  неповнолітніх»  

  у ЗНЗ № 9, 20, 29, 210, 214, 233, 240, 256, 298;  

 лекція на тему: „Адміністративні правопорушення,  

 адміністративна  відповідальність"  

  у ЗНЗ № 8, 9, 14, 226, 214, 210, 240, 256. 

 

Службою у справах дітей  разом з управлінням освіти було організовано проведення лекцій з 

правової освіти на базі районного суду  

 на тему: «Міри покарання, передбачені Кримінальним  кодексом та  Кодексом про адміністративні 

 правопорушення».  

 

Суддями, які мають практичний досвід роботи щодо розгляду справ дітей, було прочитано 6 лекцій для 

286 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, а саме:  

  ЗНЗ № 9, 29, 285, 226, 245, 194, 298, 170, 225,    214, 

231, 233, 219, 210, 240, 8, 14,  

  232, 252, 256. 

http://www.bonus.kg/uploads/posts/2008-11/1225606824_law.jpg


Навчальні заклади освіти брали участь 

у 28 конкурсах різних рівнів 
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Результати міського конкурсу на кращу 

організацію правової освіти та виховання 

 

ЗНЗ № 

8, 20, 29.143,170, 210, 214, 

225, 232, 233, 245, 252, 328, 

гімназія «Оболонь» 

Переможці районного етапу 

І місце 

гімназія  

№ 143 

ІІ місце 

СШ № 214, 

СЗШ № 225 

 

ІІІ місце 

гімназія 

“Оболонь” 

Переможці міського етапу 

ІІІ місце 

 Гімназія «Оболонь» 



 Конкурс малюнків  

 «Мої права» 

З  нагоди Дня захисту дітей   у 

районі  проводився  конкурс дитячих 

малюнків, в якому брали  участь  40  

учнів  з навчальних закладів: 

СЗШ № 8,104,256, 

    ліцею № 157, СШ № 214, НВК № 

240 «Соціум» 
 

 

 

 

 



«Первоцвіти під охороною» 

Традиційно  в районі  стало   проведення 

різних  екологічних  акцій: “Посади своє 

дерево”, “Збережи  ялинку”, “Замість   

ялинки – зимовий букет”, “Наша  

допомога птахам”,”Прибери  планету”. 

“Первоцвіти під охороною” за 

номінаціями : малюнок, екологічний 

плакат,   поезія. 

 



Робота з Батьками 
Форми роботи з батьками 

 
• 1. Батьківські збори. 

• 2. Бесіди (колективні, групові, індивідуальні). 

• 3. Конференції. 

• 4. Диспути, дискусії. 

• 5. Перегляд фільмів на педагогічні теми. 

• 6. Дні відкритих дверей. 

• 7. Відкриті уроки для батьків. 

• 8. Клуби для батьків, консультаційні пункти. 

• 9. Семінари-практикуми. 

• 10. Оформлення куточків для батьків. 

• 11. Підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків. 

• 12. Телефон довіри. 

• 13. Проведення соціологічних досліджень. 

• 14. Сімейні вечори. 

 



Основні напрямки 
вивчення 

взаємостосунків 
дитини  в сім’ї : 

  
 

• Дитина в сім'ї 

•  Спілкування батьків з дітьми 

•  Спільна діяльність батьків та 
дітей 

Методи вивчення 
сім'ї 

 

•  Спостереження. 

•  Бесіда. 

•  Тестування. 

•  Анкетування. 

•  Діагностика. 

•  Ділові ігри. 

•  Аналіз дитячих малюнків про 
сім'ю. 

•  Аналіз дитячих творів про 
сім'ю. 



Заходи  
по профілактиці правопорушень, бездоглядності, безпритульності, захисту дітей  

від будь-яких форм фізичного або психічного насильства 

• створено банк даних про учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних речовин, про неблагополучні сім’ї та дітей, які в них виховуються 
та їх залучення до гурткової роботи; 

• проведено місячник правової освіти, профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, 
негативних явищ серед учнівської молоді; 

• здійснено облік місцезнаходження та організовано дозвілля на канікулах дітей з неблагополучних 
сімей, схильних до бродяжництва, правопорушень та ін.; 

• організовано роботу консультативних пунктів; 
• надано соціальну підтримку та допомогу дітям напівсиротам, позбавлених батьківського 

піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, які виховуються у функціонально 
неспроможних сім’ях та забезпечено їх соціально-психологічний супровід (індивідуальні 
консультації, складання соціального паспорту тощо); 

• ознайомлено учнівську молодь з переліком організацій, до яких можна звернутися з приводу 
насилля в сім'ї, позбавлення алко- і наркозалежності тощо; 

• здійснено індивідуальну роботу та корекцію відхилень у поведінці неповнолітніх; 
• організовано роботу психолого-педагогічних консультативних пунктів допомоги учням, схильних 

до правопорушень та їх батькам; 
• проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи, направлені на запобігання випадків 

насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по відношенню до особистості, торгівлі 
людьми; 

• проведено освітньо-інформаційні заняття щодо прав неповнолітніх;  
• проведено культурно-мистецькі та фізкультурно-оздоровчі акції для дітей тощо; 
• створення ради з профілактики правопорушень, до роботи яких залучаються представники 

районних органів внутрішніх справ; 
 



• Проведено рейди-перевірки з питання організації початку навчального дня та 
відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів; 

• Здійснення контролю за учнями, які ухиляються від навчання (підготовлено 
акти обстеження умов проживання підлітків з девіатною поведінкою; 

• Систематичне проведення громадських оглядів умов проживання, навчання, 
виховання, соціального забезпечення дітей та підлітків зазначених категорій 
 



Система правової освіти та правового виховання в 
загальноосвітньому навчальному закладу 

Адміністрація школи 

Виховання свідомої дисципліни 
на уроках і перервах 

Контроль за 
станом 

відвідування 
учнями школи 

Організація 
чергування в школі 

Профілактика 
правопорушень в 
позаурочний час 

Педагогічна рада 

Потижневий 
контроль 

адміністраціє
ю 

Виховання свідомої дисципліни 
на уроках та перервах 

Робота з 
батьками 

Чергування 
вчителів та учнів 

на перервах 

Ведення щоденників 
дисципліни та 

відвідування учнями 

Робота учкому 

Робота практичного 
психолога та 

соціального педагога 

Облік дітей, схильних до 
правопорушень 

Робота з класними керівника 

Право освітня робота 

Робота з 
учнями 

Рада 
профілактики 
правопорушен

ь 

Місячник 
правового 
виховання 

Робота з 
батьками 

Батьківські 
збори 

Тематичні 
виставки в 
бібліотеці 

Робота 
батьківського 

комітету 



В 2013/2014 навчальному році в навчальних закладах району були 
проведені заходи, приурочені до Всеукраїнського тижня права: 

 Виховні годині на теми: 
 - "Права і обов'язки дитини в Україні",  
 - «Право і справедливість»,  
 - "Я і право”,  
 - "Знаємо свої права - виконуємо свої обов'язки”,  
 - "Дитина і підліток у світі права”,  
 - "Правова книжкова полиця” 
Вікторини "Закон. Право. Мораль“ 
Брейн-ринги "Кращий правознавець “ 
Зустрічі з працівниками правоохоронних органів на теми: 
 - "Жити за законами моралі”,  
 - "Твої права, обов'язки, відповідальність”, 
 - "Кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні” 
Лекції на теми: 
 - ”Закон суворий, але це закон”,  
 - «Співучасть у скоєнні злочину”,  
 - "Злочин та покарання в Україні: правовий аспект” 
Диспути "Особливості правового статусу неповнолітніх в майнових відносинах” 
Юридичні діалоги на тему "Вчи закон з молоду” 
Лекції для батьків на тему "Про насильство в сім`ї”, тест "Який ви вихователь” 
Виставки літератури на правову тематику за розділами: 
 - Вивчаємо Конституцію України  
 - Знай свої права (конвенція про права дитини)  
 - Права і обов'язки учнів  
 



Спільні заходи  
управління освіти, відділу кримінальної міліції у справах дітей  

та служби у справах дітей Оболонського району м. Києва 
 

• «Діти вулиці» - 12 рейдів,  

• «Канікули» - 2 рейди, 

• “Урок”, 

• профілактична робота щодо відвідування комп'ютерних клубів учнями – 13 рейдів, 

• дислокація комп'ютерних клубів, Інтернет-кафе, торгівельних точок, які продають алкогольні та 
тютюнові вироби поблизу навчальних закладів – 7 рейдів, 

• просвітницька робота з учнями, батьками та педагогічними колективами навчальних закладів, 

• індивідуальна профілактична робота з учнями, які пропускають заняття без поважних причин, 
скоїли хуліганські вчинки на території школи 

 



Протягом 2012-2013 н.р. активізовано профілактичну роботу управлінням освіти спільно 
з відділом кримінальної міліції у справах дітей Оболонського РУ ГУ  МВС України в м. 

Києві, службою у справах дітей Оболонської районної у м. Києві адміністрації було 
проведено: 

 
 11 рейдів по відвідуванню неблагополучних сімей та місць концентрації неповнолітніх, під час яких 

проводилась профілактична робота з батьками та дітьми ( участь в рейдах брали представники 
управління освіти та шкіл № 219, 214, 226, 328, 16, 232, 210, 214, 231, 285, 8; 
інтернат №4, інтернат № 22 
     Протягом 10 місяців 2013 року працівниками ВКМСД Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві 
проведено 59 лекції на правову тематику з учнями навчальних закладів Оболонського району; 
 
     До служби в справах  дітей РДА Оболонського району м. Києва було направлено 33 інформації; 
 
     Щоквартально проводиться звірка щодо дітей, які перебувають на обліку та відділом 
кримінальної міліції надаються списки неповнолітніх, які затримані за правопорушення. 

 



Напрямки роботи  
управління освіти Оболонського району м. Києва  

по профілактиці правопорушень, бездоглядності, безпритульності, захисту дітей  
від будь-яких форм фізичного або психічного насильства 

 
 Профілактика поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей  

- Протидія торгівлі людьми  
- Запобігання насильству над дітьми  
- Формування здорового способу життя  
- Школярі Києва – за здоровий спосіб життя  
- Профілактика ВІЛ/СНІД серед неповнолітніх  
- Профілактики шкідливих звичок, тютюнопаління, алкоголю, наркотиків  
- Попередження наркоманії, токсикоманії, вживання психотропних речовин 
- Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх  
- Запобігання формування та розвитку серед дітей залежності від азартних,  

  комп'ютерних    ігор та інтернетзалежності  



- 8,  
- 29,  
- 170,  
- 194,  
- 225,  
- 226,  
- 285,  
- НВК № 240 "Соціум",  
- гімназія № 143,  
- гімназія "Потенціал",  
- школа-інтернат № 21 
 

У рамках проекту  
«Дитинство без насилля – покращення системи захисту дітей  

у Східній Європі»  
визначено базові навчальні заклади Оболонського району м. Києва: 

 



 

Шкільний облік підлітків та молодших школярів, які потребують допомоги, особливої підтримки; 

організація відповідної психокорекційної роботи з ними 

Робота в рамках проекту “Психолого – педагогічне проектування особистісного розвитку” ( 9 ЗНЗ ) 

Відвідування неблагополучних, “проблемних” сімей 

Спільні виступи на батьківських зборах, консиліумах, психолого-педагогічних семінарах 

Допомога у проведенні виховних годин на морально-етичні теми 

Робота соціальних педагогів та психологів 



Дякуємо за увагу! 


