
 

Довідка про перевірку стану виховної роботи щодо профілактики 

правопорушень, насилля та інших негативних явищ у Миколаївському 

національному університеті імені В.О.Сухомлинського 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

 

Дата перевірки: червень 2019 р. (за період 01.10.2018 – 01.06.2019 р.) 

 

Керівник навчального закладу: Будак Валерій Дмитрович 

 

Відповідальна особа за вказаний напрямок роботи: проректор з науково-

педагогічної роботи Кузнецова О.А. 
 

Кількість учнів/вихованців: 330 

 

Кількість класів/груп: 18 

 

Кількість педагогів/вихователів: 29 

 

Як проводиться робота щодо профілактики                                         

правопорушень, насилля, правового виховання серед учнів/вихованців: 

 На факультеті систематично проводиться виховна робота з 

метою профілактики правопорушень, насилля та правового виховання 

студентів. 
 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Вид та назва 

заходу 

Учасники Відповідальні 

Жовтень 
Аудиторії 

факультету 

Виховні години та 

круглі столи: 

«Фактори, які 

впливають на 

суїцидальну 

поведінку», 

«Шляхи допомоги 

при потенційному 

суїциді», 

«Протидія 

жорсткого 

поводження з 

дітьми» 

Студенти 

І-ІV курсів 

Куратори академічних 

груп 

Листопад 
Аудиторії 

факультету 

Цикл бесід, 

приурочених до   

Всесвітнього дня 

запобігання 

суїциду: «Моя 

активна життєва 

позиція!», «Я 

Студенти 

І-ІV курсів 

Куратори 

академічних груп 



відповідальна за 

свою долю», «Моя 

життєва мета та 

способи її 

досягнення!» 

Грудень 

Аудиторії 

факультету 

 

Перегляд 

відеоматеріалів 

«Профілактика 

суїциду»,  

«Профілактика 

інформаційних 

залежностей» 

Студенти 

І-ІV курсів 

 

Куратори академічних 

груп 

 

11.02.2019 р. ауд. 01.401 

Круглий стіл «Твої 

права – твоя 

фортеця» 

Студенти І-ІV 

курсів 

викл. Філімонова Т. В. 

куратори груп 

3 тиждень 

березня 

Аудиторії 

факультету 

Кураторські години 

«Права свої знай, та 

про правила й 

обов’язки не 

забувай» 

Студенти І-ІV 

курсів 

Куратори академічних 

груп 

Третій 

тиждень січня 

аудиторії 

факультету 

Кураторські години 

«Ти маєш право!» 

Студенти І-ІV 

курсів 
Куратори груп 

Протягом 

березня 

аудиторії 

спеціальності 

013 Початкова 

освіта 

Кураторські години 

«Мої права та 

обов’язки» 

Студенти І-ІV 

курсів 
Куратори груп 

Третій 

тиждень 

грудня 

аудиторії 

факультету 

Інтерактивне 

спілкування «Ти 

маєш право, але ти 

маєш і обов’язки» 

Студенти І-ІV 

курсів 
Куратори груп 

Жовтень-

грудень 

ауд. 01.401, 

01.424 

Круглі столи: 

«Права людини – 

гарантія розвитку 

людства», «Захист 

прав людини в 

сучасній Україні» 

 

Студенти І-ІV 

курсів 

доц. Паршук С. М. 

викл. Філімонова Т. В. 

Січень-лютий Хол факультету 

Виставка 

студентських 

малюнків «Я маю 

право» 
 

Студенти І-ІV 

курсів 
Куратори груп 

Березень ауд. 01.126 

Проведення 

семінару «Перед 

законом усі рівні» 

Студенти І-ІV 

курсів 
Куратори груп 

Квітень ауд. 01.401 

Правовий всеобуч 

за круглим столом 

«Проступок. 

Правопорушення. 

Злочин» 

Студенти І-ІV 

курсів 
Куратори академічних 

груп 

7 травня        

2019 р. 
ауд. 01. 410 

Кураторська година 

на тему: «Тільки 

студенти V 

курсу 
доц. Лісовська Т.А. 



законність рятує 

Україну» 

13 травня        

2019 р. 
ауд. 01.414 

Анкетування серед 

студентів: «Чи 

знаю я свої права?» 

студенти  I 

курсу 
викл. Тесленко С.О. 

Третій 

тиждень 

травня 

ауд. 01.411 

Дискусія  на тему: 

«Сучасна молодь 

проти злочинності» 

студенти V 

курсу 

спеціальності 

Дошкільна 

освіта 

доц. Лісовська Т.А. 

Протягом 

травня 2019 р. 

хол факультету 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Книжкова виставка 

«Права людини» 
- 

викладачі кафедри 

дошкільної освіти 

Перший 

тиждень 

червня 

ауд. 01.420 

Анкета 

«Анкетування 

студентів щодо їх 

обізнаності із 

Загальною 

Декларацією прав 

людини» 

студенти  I 

курсу 
викл. Тесленко С.О. 

Протягом 

червня 2019 р. 
ауд. 01. 420 

Кураторська година 

на тему: «Маю 

право» 

студенти І – V 

курсів 

Куратори академічних 

груп 

 

Всі ці заходи на факультеті проводили в тісній співпраці з 

психологами з кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, юристами, 

працівниками правоохоронних органів, соціальної служби у справах дітей, 

управління освіти, що сприятиме підвищенню рівня правової культури, 

набуття молодими громадянами сталих правових знань та формування у 

них чіткої громадянської позиції.  

Бесіди базувалися на інформаційному методі соціальної 

профілактики– інформація висвітлена послідовно,  відповідно до вікових 

та психологічних особливостей розвитку студентів, із посиланням на 

об’єктивні джерела, дотриманням етичного кодексу соціального 

педагога, методичних рекомендацій. Висвітлено поняття, причини й 

наслідки насильства, аспекти відповідальності за вчинення насильства, 

запропоновано шляхи боротьби із насильством. 

Факультет дошкільної та початкової освіти знаходиться у 

постійному пошуку нових форм і методів роботи на допомогу правовій 

освіті, профілактики насилля серед підростаючого покоління. 

Створюючи і розвиваючи єдиний інформаційний простір для навчання і 

отримання практичних навиків цивільно-правової освіти і виховання 

молоді, вони насправді будуть сприяти підвищенню рівня правової і 

правозахисної культури та виробленню активної громадянської позиції. 

Досвід роботи показує, що основними завданнями правового 

виховання молоді є: 



–  формування етичної позиції, правової і політичної культури 

молоді;  

– профілактика правопорушень серед молоді засобами педагогічного, 

психологічного впливу; 

– надання інформаційної підтримки молоді що потрапила в зону 

юридичного, соціального або особістістного конфлікту; 

– формування у молоді відношення нетерпимості до аморального 

способу життя і протиправних вчинків. 

Без знання юридичного права молодій людині вступати в життя 

складно. Кожен молодий громадянин повинен володіти хоча б необхідним 

мінімумом правових знань, знати свої права і обов’язки, які покладає на 

нього законодавство, знати, куди і як звернутися за захистом. 
 

Висновки щодо стану роботи та рекомендації служби у справах дітей:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Перевірку проводила: 

 

Завідувач сектору  

служби у справах  

дітей адміністрації  

Центрального району                                                                   Ю.В.Батовська  

 

Копія :_____________________ 

___________________________ 

 
 


