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Положення 
про комісію з профілактики та попередження правопорушень 

 серед студентів коледжу 
 

1. Загальні положення 
Комісія з профілактики та попередження правопорушень серед студентів 

коледжу створюється за рішенням педагогічної ради навчального закладу з числа 
представників адміністрації, практичного психолога, голови студентського 
профкому, викладачів, батьків, студентів старших курсів і є складовою частиною 
системи студентського самоврядування ТЕК БНАУ. 

Метою діяльності комісії є: гуманізація та демократизація навчально-
виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці 
педагогічних працівників, студентів, їхніх батьків як головної умови запобігання й 
подолання правопорушень і відхилень у поведінці студентів. 

Завдання комісії: 
− організація профілактичних заходів щодо попередження правопорушень 

серед осіб, які навчаються у коледжі; 
− розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності 

виховної роботи зі студентами, розвиток громадської активності, самостійності, 
відповідальності студентів за свої вчинки, профілактику негативних проявів серед 
студентської молоді; 

− забезпечення скоординованої діяльності всіх підрозділів навчально-
виховного процесу, що забезпечують життєдіяльність його учасників;  

− формування здорового морально-психологічного клімату у навчальному 
середовищі; 

− вивчення нормативно-правових документів і законодавчих актів з 
профілактики правопорушень серед підлітків та студентської молоді з метою їх 
подальшого застосування у роботі.  

 
2. Функції Комісії 

Комісія є суто профілактичним органом, що й визначає основну мету її 
діяльності. 

 
 



Вона виконує такі функції:  
− діагностичну, що реалізується через систему заходів, спрямованих на 

виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці студентів, з'ясування реального 
стану їхньої участі у навчально-виховному процесі; 

− координуючу, що зумовлює ефективність взаємозв'язків Комісії та 
суб'єктів зовнішнього впливу на характер поведінки студента (навчальний заклад, 
сім'я, ровесники, заклади культури, засоби масової інформації, мікрорайон 
проживання та ін.); 

− творчу, що дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних 
впливів на студента із урахуванням конкретних умов і особистостей; 

− проективну, що полягає у виробленні нових ефективних форм і методів 
реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або     з 
порушеннями морально-правових норм; 

− оцінювально-узагальнюючу, що забезпечує вибір адекватної системи 
роботи Комісії на основі аналізу і оцінки наявного стану; 

− просвітницьку, що реалізується за рахунок створення певної системи 
поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному 
вирішенню завдань профілактики правопорушень; 

− прогностичну, що полягає у прогнозуванні результатів впливу 
педагогічних заходів на студентів із відхиленнями у поведінці, на профілактику 
порушень морально-правових норм. 

 
3. Порядок формування складу та організація роботи комісії 

Комісія з профілактики та попередження правопорушень серед студентської 
молоді обирається у складі 15 осіб. 

Головою комісії обирається директор коледжу. З числа працівників коледжу 
до комісії входять: заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, 
педагог-організатор, завідуючі відділень, представники циклової комісії кураторів 
навчальних груп, вихователі гуртожитків, голова студентського профкому З числа 
батьківської громадськості до складу комісії включається голова батьківського 
комітету коледжу, або інші батьки, які працюють юристами, працівниками 
правоохоронних органів, лікарями, соціологами. Із числа студентів-старшокурсників 
до складу комісії можуть входити: голова студентської соціальної служби, 
представники студентського парламенту та студентських рад гуртожитків.  

Періодичність засідань комісії визначається загальним станом 
профілактичної роботи в закладі освіти, моральним кліматом у колективі та 
необхідністю проведення засідань, але не менше одного разу на місяць. Формою 
роботи Комісії є засідання, яке вважається правомірним, якщо на ньому присутні не 
менше ніж дві третини членів Комісії. На засідання Комісії обов’язково 
запрошується куратор групи, де навчається студент, який скоїв правопорушення. 
Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на 
засіданні та оформляється протоколом, який ведеться секретарем і підписується 
головою Комісії (за відсутності голови – його заступником). 

 
 



Комісія не підпорядкована службі у справах неповнолітніх, але співпрацює з 
нею та іншими правоохоронними і громадськими організаціями в тісному 
взаємозв'язку. 

У діяльності Комісії використовуються різноманітні форми колективної, 
групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, 
правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб та інших суб'єктів 
діяльності з підлітками та студентською молоддю. 
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