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КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
із профілактики правопорушень та злочинності серед студентів
Первомайського політехнічного інституту та коледжу
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
на 2013– 2014 навчальний рік
№
Назви заходів
Дата
Відповідальні
з/ п
1
2
3
4
1. . Провести інструктивно – методичну
вересень
Заст..директора
нараду кураторів, деканів, завідувачів
з ВР
відділень та кафедр і
ознайомити їх з документами МОНУ
про стан злочинності та
правопорушень серед учнівської та
студентської молоді та виконання
комплексної цільової програми
боротьби зі злочинністю
2.
Продовжити роботу Ради з виховання протягом року Заст..директора
правової культури
з ВР
декани
зав. відділення
і викладачі
відділення
« Правознавство»
3.
Розглядатити на педагогічних радах
листопад
Заст..директора
коледжу, вченіих радах інституту,
квітень
з ВР
директоратах питання
зав. кафедри

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

про стан виховної роботи і давати
глибокий аналіз причин
правопорушень серед студентів в
навчальному закладі
Кураторам глибоко вивчати
індивідуальні особистості студентів ,
які зараховані на 1 курс ; звернути
увагу на соціально - психологічні
умови , в яких вони перебувають.
Кураторам постійно вносити
інформацію – спостереження про
кожного студента в розділ «
Характеристики – спостереження »
журналу куратора , наголошуючи на
позитивних і негативних рисах
студента
Кураторам удосконалювати
профілактичну роботу в колективі
групи , головну увагу звертати на
систему ранньої профілактики
правопорушень і індивідуальної
роботи із студентами.
Для вивчення індивідуальних
особливостей студентів
застосовувати анонімне
тестування студентів (особливо 1
курсу ) на предмет вживання
алкогольних напоїв , куріння ,
вживання наркотиків.
Кожен семестр всебічно аналізувати
стан злочинності та правопорушень
серед студентів із урахуванням
факторів , що загострюють
криміногенну обстановку , а також
виходячи з місцевих особливостей.
Деканам, зав. відділеннями, зав.
кафедрами , кураторам
постійно підтримувати зв'язок з
батьками студентів , які мають
порушення статутних вимог , для
застосування спільних дій з ними.
Розробити спільні заходи і
забезпечити взаємодію з
правоохоронними органами

зав. відділення

вересень

Куратори

постійно

Куратори

постійно

Куратори

протягом року Заст..директора
з ВР
Куратори

постійно

Дирекція

постійно

Куратори

вересень

Заст..директора
з ВР
зав. кафедри

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

щодо правової пропаганди серед
студентської молоді навчального
закладу.
Організовувати семінарські заняття з
кураторами із вивчення статей
Кримінального кодексу України для
подальшого роз’яснення в
студентських колективах.
Один раз на квартал проводити
аналіз роботи кураторів , виходячи з
принципів вимогливості та
підвищеної відповідальності
кураторів за виконання студентами
статутних обов’язків та дотримання
правопорядку .
Удосконалювати роботу Ради з
виховання правової культури щодо
профілактики правопорушень
студентів навчального закладу з
запрошенням батьків і
працівників органів МВС.
З пропаганди здорового способу
життя серед студентів в навчальний
та позааудиторний час залучити їх в
гуртки художньої творчості,
спортивні секції , до участі в
агальноінститутських спортивних і
культурних заходах.
З метою розширення світогляду
студентів викладачам
загальноосвітніх дисциплін
використовувати велику цінність
музейного багатства , бібліотек м.
Первомайська , організовуючи
екскурсії .
Щорічно проводити тижні з
пропаганди української та світової
літератури , театру та кіно :
24 – 30 листопада – театру і кіно
25 – 31 березня – книги
В кожній навчальній групі
підготувати і провести виховний
захід на тему:
« Норми поведінки молодої людини

зав. відділення
Протягом
року

щоквартально

Заст..директора
з ВР
зав. відділення
викладачі
юрист
Заст..директора
з ВР
Куратори

постійно

Заст..директора
з ВР
зав. кафедри
зав. відділення

постійно

Заст..директора
з ВР
зав. кафедри
зав. відділення
куратори

постійно

Куратори
викладачі

щорічно

Куратори
викладачі

1 семестр

Куратори

18.

у громадських місцях та культурних
закладах».
В кожній навчальній групі
підготувати і провести виховний
захід на тему :
«Адміністративна і кримінальна
відповідальність неповнолітніх
студентів»- коледж«Незнання законів
не звільняє від відповідальності »інститут

Заступник директора з виховної роботи

2 семестр

Куратори

В.М. Верба

