




Відзначається  негативний вплив 

найближчого оточення дитини. 

Підлітки, з негативною поведінкою , 

як правило, об’єднуються в групи 

для спільного проведення дозвілля. А 

«дозвілля» і призводить до пошуку  

добування коштів,  вчиненню 

крадіжок, вживанню алкоголю, 

наркотичних речовин, 

неконтрольованої свідомої поведінки.  



 до бродяжництва 

 до скоєння правопорушень 

до тютюнокуріння 

перебувають на обліку ВКМСД 

Станом на 30.04. 2014 рік  

на обліку перебувають учні, 

схильні : 



Учнів знз схильних до: 

2009-

2010     

н.р. 

2010-

2011 

н.р. 

2011-

2012 

н.р. 

2012-

2013 

н.р. 

2013-

2014 

н.р. 

 

правопорушень 
40 28 27 14 12 

вживання наркотиків 
0 0 0 0 0 

тютюнопаління 
252 213 221 187 173 

стоять на обліку у  відділі 

кримінальної міліції 

7 10 9 8 5 

неблагополучних сімей 
18 12 12 6 9 
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6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 

2010-2011 н.р. 

2011-2012 н.р. 

2012-2013 н.р. 



Рада з профілактики

правопорушень

Рада школи

Методичне

об'єднання класних

керівників

Учнівське

самоврядування

Робота

шкільного

психолога

Шкільні

прес-центри

Пізнавальні

екскурсії

Тематичні

правові лекторії

Педагогічні Ради

та педагогічні

консиліуми

Батьківські

рейди

Батьківський

всеобуч

Сімейні

консультації

Зустріч

з працівниками

правоохоронних

органів

Координаційна схема діяльності шкільних

Рад з профілактики правопорушень



Схильні до правопорушення 

11 учнів 14 учнів 

Схильні до бродяжництва 

2 учня 3 учня 

Схильні до тютюнокуріння 

168 учнів 198 учнів 

Перебувають на обліку ВКМСД 

4 учнів 6 учнів 



№ НЗ ПІП  

дитини 

Клас Правопорушення та 

злочини 

1 ВШ №3 Дунда Владлена 

Миколаївна 

10 

 кл 

Злочин за ст.186 КК 

України 

2 ВШ 

№20 

Козьменко Делінде 

Нікіта Юрійович 

11 

 кл 

Злочин за ст. 186 КК 

України 

3 СШЗ 

№166 

Чуваєв Денис 

Ігорович 

Переданий під нагляд 

матері до повноліття  

 

4. СЗШ 

№166 

Лазарєнко Марина  

Анатоліївна 

Кримінальне 

впровадження направлено 

до суду 



Вечірня 

школа  

№З 

Вечірня 

школа 

№20 



Профілактика правопорушень Правоосвітня робота

Контроль 

за станом 

відвідува

ння 

учнями 

школи

Чергування 

учнів та 

вчителів на 

перервах

Виявлення та облік учнів, 

схильних до 

правопорушень

Співробітниц

тво зі 

службою у 

справах 

дітей

Зустрічі з 

праців-

никами 

правоохо

ронних 

органів

Співробітниц

тво з 

батьківським 

комітетом. 

Всеобуч для 

батьків

Співробітництв

о з радою 

місцевого 

самоврядуванн

я

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

Індивідуальн

а робота з 

батьками з 

сімей, які 

потребують 

підвищеної 

педагогічної

уваги

Право-

освітня 

робота 

класних 

керівників

Анкетуванн

я диспути, 

лекції, акції 

з правового 

виховання

Засідання педагогічної ради, наради при 

директорові, внутрішкільні накази з право-

виховної роботи
Класні години на правову тематику

Система  профілактики правопорушень в ЗНЗ



 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; 





















 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  

З 09.12.2013 року – до 12.12.2013 року   в навчальних закладах району 

були проведені заходи, приурочені до Всеукраїнського тижня права: 





У грудні 2013 року,  

 

 традиційно, був проведений 

  правовий  турнір  в рамках  

Всеукраїнського тижня  

 права для учнів 9-11 класів 

 району шкіл  спільно зі                             

Службою 

 у справах дітей, відділом 

 кримінальної міліції 

 у справах дітей 

, управлінням юстиції 

 Солом’янського району 

Перший  етап 

  правового турніру 

 для учнів  

навчальних закладів 

 району 

 № : 7, 43, 60, 64, 144, 177 

 відбувся  11.12.2013 року  

 на базі ліцею №144  



Гран-Прі Ліцеїсти Юридичного ліцею 

Національної академії МВС України 

І місце Команда “ Феміда ”, 

 гімназія №177 

ІІ місце Команда “ Слуги Феміди ”, 

спеціалізована школа №7 

ІІІ місце Команда “ Феміда ”,  

спеціалізована школа №43 









Другий 

етап 

турніру 
  

відбувся 

  12.12.2013 року на 

 базі 

 Навчально – 

наукового 

  інституту 

 психології та права 

 Національної   

академії внутрішніх 

справ 

 для учнів шкіл  

№№:  54,187,318, 

 ПЛ КПІ, ЮЛ НАВСУ, 

 ліцею №142 



І місце Команда  

 гімназії  №177 

ІІ місце Команда  

спеціалізованої школи №64 

ІІІ місце Команда  ПЛ КПІ 











№/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1 Проведення   у навчальних закладах тижнів, декад, 

місячників здорового способу життя із залученням  

співробітників Служби у справах дітей, відділу 

кримінальної міліції у справах дітей, управління 

охорони здоров’я, представників  медичних закладів 

Протягом  

року 

  Адміністрація НЗ 

2 Проведення  виховних   та класних годин, засідань 

круглих столів, конференцій, семінарів для учнів 

навчальних  закладів з питань правової освіти 

Протягом  

року 

Керівники НЗ 

3 Спільно із правоохоронними органами проводити  

педагогічні всеобучі для батьків на правову тематику, 

надавати їм теоретичних знань та практичних 

навичок, спрямованих на встановлення  нормального 

сімейного мікроклімату, налагодження взаємин між 

батьками і дітьми,  батьками і вчителями. 

Протягом  

року 

Керівники НЗ відділ 

кримінальної міліції у 

справах  дітей 

4 Оформити у навчальних закладах куточки з прав 

дитини та розміщувати в них дані про організації,  до 

яких можна звернутися з приводу порушення прав 

дитини. 

Протягом 

 року 

Керівники НЗ 

5 Проводити загальношкільні акції: «Не пали!», 

«Скажемо наркотикам – НІ!», «Алкоголь означає 

«одурманюючий», під час яких здійснювати  соціальне 

опитування учнів 9-11 класів «Ставлення молоді до 

куріння, алкоголю, міфи про алкоголь», «Факти про 

ВІЛ/СНІД в Україні: бережись», години спілкування в 

класах, індивідуальні бесіди з учнями, які палять.         

Протягом  

року 

Керівники НЗ, ЗДВР. 

Лідери учнівського 

самоврядування 



6 Щоквартально проводити звірки банку даних дітей, які 

перебувають на обліках у навчальних закладах,   в районному 

управлінні освіти, в Службі у справах дітей, у відділі  

кримінальної  міліції. 

Щокварта 

льно 

Протягом року 

Керівники НЗ, 

 ЗДВР 

7 Систематично розглядати на педагогічних Радах, засіданнях 
Ради з профілактики правопорушень, засіданнях методичних 
об’єднань класних керівників  питання щодо профілактики 
правопорушень, інших негативних явищ у молодіжному 
середовищі. 

Протягом  

року 

Керівники НЗ, 

 ЗДВР 

8 Сприяти роботі   правових всеобучів для учнів шкіл: «Новий 

кримінальний кодекс»,  «Конституційні права та обов’язки», 

«Законодавство про попередження насильства у сім”ї», 

«Запобігання проявів ксенофобії в Україні. Аналіз 

законодавства». 

Протягом 

 року 

Керівники НЗ, 

 ЗДВР 

9 Проводити  батьківські збори на правову тематику: «Правове 

виховання у сім’ї», «Сім’я та школа – разом виховуємо 

здорову націю», «Обов’язки батьків у вихованні дітей», 

«Відповідальність за вчинення насильства у сім”ї»,  «Роль 

сім”ї у вихованні дитини» 

Протягом  

року 

Керівники НЗ, 

 ЗДВР 

10 Залучати співробітників відділу кримінальної міліції у 

справах дітей, Служби у справах дітей, дільничих інспекторів 

міліції до  участі у проведенні правових всеобучів для 

учнівської молоді та їх батьків. 

Протягом 

 року 

Керівники НЗ, 

  ССД, КМСД 

11 Закріпити  кураторів із числа  співробітників відділу 

кримінальної міліції у справах дітей за навчальними 

закладами   з метою здійснення профілактичної роботи  з  

питань превентивного виховання. 

Протягом 

 року 

РУО,  КМСД   



17 Проводити спільні наради: РУО, 
ВКМСД, ССД з метою здійснення 
координаційної роботи між 
структурними  підрозділами 
Солом’янської  РДА  з питань правової  
освіти  учнівської   молоді  

 Щоквартально 

протягом року  

РУО,  ССД, КМСД 

18  Вжити заходів, спрямованих на 
підвищення моральності в 
суспільстві,правової культури 
учнівської молоді , утвердження 
здорового способу життя, запобігання 
проявам екстремізму, расової та 
релігійної нетерпимості      

 Протягом 

року  

Керівники НЗ, 

ЗДВР 

19 Проводити профілактичну  
роботу з неблагополучними сім’ями, а 

також розробити механізм 
екстренного реагування на  факти   
бездоглядності дітей  з метою 
недопущення їх втягнення у злочинну 
діяльність 

Протягом 

року   

Керівники  НЗ, ЗДВР 

ССД,     КМСД  

20 Унеможливити доступ школярів 
через мережу Інтернет до сайтів, що не 
мають відношення до навчального 
процесу ( у тому числі до сайтів, на 
яких розміщено елементи порнографії 
й насильства тощо) 

Протягом 

року   

Керівники НЗ,ЗДВР 







МетаМета –– охоронаохорона правправ дитинидитини, , гуманізаціягуманізація стосунківстосунків уу навчальномунавчальному
закладізакладі, , поліпшенняполіпшення психологічногопсихологічного комфортукомфорту учняучня..

Скарги, що потрапляють

до Скриньки довіри від учнів

Непорозуміння

у взаємовідносинах

з дорослими

Шляхи вирішення

проблемних ситуацій:

Непорозуміння

у взаємовідносинах

із однокласниками

Непорозуміння

в родині

Діагностика учнівського колективу

Проведення бесід з учнями

Виховні години, тематика

яких пов'язана з проблемою

Індивідуальна бесіда з учнем

Діагностично-корекційна робота

Робота з батьками

СкринькаСкринька ДовіриДовіри







•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.  



Структура 2010-2011 

 н.р. 

2012-2013 

 н.р. 

ССД 

 

102 61 

КМСД 

 

188 58 

ЦСС - 42 
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Структурні  

підрозділи 

 РДА 

Кількість 

 звернень 

2013 рік 

Мета  звернень за  

2012-2013 навчальний рік 

До відділу 

КМСД 
58 •Проведення профілактичних бесід; 

•зняття учнів з  обліку з девіантною поведінкою; 

•звірка  банку даних на учнів, які стоять на ВО 

•вивчення умов проживання учнів у  неблагополучних сім’ях; 

•здійснення рейдів у неблагополучні сім’ї; 

•запити щодо скоєння учнями правопорушень та злочинів; 

•листи – повідомлення щодо вчинення правопорушень, 

злочинів, насильства над дітьми у сім’ях. 

До ССД 61 •Клопотання щодо розгляду питання на засіданні Ради з профілактики 

правопорушення з причини  неналежного виконання батьками  своїх 

обов’язків;  

•запити щодо надання інформації про соціальний статус  

•проведення профілактичної роботи з учнями навчальних закладів; 

•надання дозволу на навчання до вечірньої школи №№3,20. 

До 

ЦСССДМ 
42 •Проведення  профілактичних заходів (бесід, лекцій, виховних годин ) у 

навчальних закладах з питання запобігання вживання підлітками 

наркотичних речовин; 

•здійснення спільних заходів з питання  підготовки та участі у надання 

інформації про учнів, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, 

здійснення спільних заходів  
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Охоплено всіма видами виховної  та позашкільної  

 освіти  100% дітей, 

 від загальної кількості учнів, які навчаються у   

навчальних закладах району. 

 

 

Дуже приємно відзначити, що 

 протягом  2010 – 2013 років 

 у районі  збільшилася  кількості учнів, 

 які відвідують 

  позашкільні навчальні  заклади району! 











http://img-2005-10.photosight.ru/11/1077198.jpg


Виступ юних правознавців 

 гімназії №177  





« Робота служби у 

справах дітей 

Солом’янської 

районної в місті 

Києві державної 

адмністрації з 

питань попердження 

правопорушень та 

злочинів серед дітей» 



 "Діяльність 

лабораторії 

психології та 

соціальної 

педагогіки 

Політехнічного 

ліцею НТУУ "КПІ" 

м.Києва в рамках 

профілактики 

правоорушень 

серед учнів" 

.  

 



«Превентивне 

виховання як 

систематична і 

цілеспрямована 

діяльність класного 

керівника  з 

формування в учнів 

правової свідомості, 

культури» 



«Діяльність відділу  

кримінальної 

міліції у справах 

дітей Солом'янського 

РУ ГУ МВС України в 

м.Києві  щодо 

попередження 

вчинення дітьми 

правопорушень. 

Взаємодія з 

навчальними 

закладами з даного 

питання  



“ Здійснення 

профілактичної  

роботи з  

учнівською молоддю у 

 позашкільному 

начальному  

закладі ”. 

Проект 

 «Стань творцем свого 

життя»  


