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Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості 

 



 

 

 

АНОТАЦІЯ 

 Порядний   той,  хто  своє  право  

вимірює  своїм  обов'язком   

Г.  Лакордер 

 

   Пріоритетним напрямком виховної діяльності  нашої школи 

педагогічний колектив  визначив  гармонійний розвиток  особистості учня. 

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова 

культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно 

розвиненою, якщо вона,  маючи широкі знання, добре працюючи або 

навчаючись, порушує закони,  права інших людей.  

Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та 

відповідно поводитися  не є вродженою, вона формується під впливом 

спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, 

участі в різних видах правової діяльності. 

Зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві (соціальні, політичні, 

економічні)   впливають на всі сфери його життя та діяльності, в тому числі й 

на освіту. Ці зміни потребують нових підходів у взаємовідносинах між школою 

і суспільством.  

Сучасна школа зіткнулася з необхідністю зміни підходів до організації 

роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх. 

Школа стає місцем, де учень реально знаходить застосування своїм 

можливостям та ініціативності.  Тому одним із найважливіших завдань  є 

попередження скоєння правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, 

здійснення правової освіти та правового інформування учнів, виховання  

правової культури школярів. 

 За таких умов особливої актуальності набувають правове виховання  

та  правова освіта дітей та учнівської молоді. 

 

 

 



 

 

 

 Комплексна  програма  правової освіти 

та правового і превентивного  виховання школярів  

«Твоє життя – твій  вибір!» 

Мета програми: 
 

 розробка і запровадження системи правової освіти  учнів, їх батьків та 

педагогів;   правового  і  превентивного виховання школярів 1-11-х класів; 

 удосконалення системи роботи школи з  попередження правопорушень і 

злочинності серед неповнолітніх та запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності; 

 формування правової культури та підвищення рівня правових знань 

неповнолітніх; 

 координація  зусиль  педагогічного колективу,  батьків,  МЦСССДМ, 

ювенальної поліції Світловодського ВП ГУНП, служби у справах дітей 

Світловодського міськвиконкому, Світловодського міськрайонного 

управління юстиції, спеціаліста у справах сім’ї, дітей і молоді  Власівської  

селищної  ради  та інших громадських організацій щодо попередження 

протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді; 

 проведення  анкетування для вивчення правової грамотності учнів, 

діагностики  причин  і умов, що сприяють скоєнню учнями правопорушень; 

 інформування учнів про мережу позашкільних закладів мікрорайону, 

залучення учнів до гурткової, клубної, секційної роботи на базі 

позашкільних установ з метою забезпечення змістовного дозвілля та 

відпочинку школярів; 

 організація соціально-психолого-педагогічної  допомоги учням та їх батькам 

психологічною службою школи з метою захисту прав та інтересів 

неповнолітніх. 



 

 

 

Система реалізації  програми  з правової освіти та   

 правового і превентивного виховання 

загальноосвітньої школи I – IІI ступенів № 8 

 

Очікувані результати: 
 

  удосконалення системи правового виховання учнів та профілактичної 

роботи з попередження правопорушень в школі; 

  вироблення  в учнів навичок та вмінь правомірної поведінки в конкретних 

правових ситуаціях; 

  формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, 

поглядів, переконань, що визначають ставлення особистості до вимог 

законів; 

  формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і 

злочинності, формувати вміння  протистояти негативним впливам; 

  усвідомлення дітьми негативного впливу на організм  шкідливих речовин; 

  допомога учням та їх батькам в захисті прав та інтересів; 

  формування в учнів навичок знаходити  вихід з кризових ситуацій та 

захищати себе від усіх видів насильства; 

  зниження рівня правопорушень серед учнів школи. 

 

Правова 
освіта і 

виховання 

Правоосвітня 
робота з 
учнями 

Правоосвітня 
робота з 

батьками 

Профілак-
тика 

шкідливих 
звичок 

Робота 
шкільного 

самовряду-
вання 

Поперед-
ження 

проявів 
асоціальної 
поведінки 

Співпраця з 
правоохо-
ронними 

органами, 
соціальними 

службами 



 

 

План реалізації програми 

Виховні  модулі 

системи  правового і  превентивного виховання в школі 

 

Модуль 1 

Участь у Всеукраїнському профілактичному  рейді  «Урок», 

робота у мікрорайоні школи відповідно до Інструкції з обліку 

дітей та підлітків шкільного віку  (профілактика 

безпритульності та бездоглядності дітей) 

Профілактична робота з попередження пропусків занять. 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Робота в мікрорайоні  школи.    

Виконання Інструкції з обліку дітей 

та підлітків шкільного віку, Законів 

України «Про загальну середню 

освіту» , «Про освіту»  (ст.35, ст.6).   

Облік  та перевірка списків дітей 

шкільного віку в мікрорайоні, 

залучення кожної дитини до 

навчання 

ІІІ- ІV 

тиждень 

серпня 

перевірка  та 

затвердження 

списків 

 

ЗДВР, 

класні керівники 

2 Здійснення обліку охоплення 

навчанням та працевлаштуванням  

випускників 9-х та 11-х класів 

ІV тиждень 

серпня 

списки класні керівники  

3 Проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу-рейду 

«Урок»;  заходи щодо забезпечення 

права дітей на здобуття повної 

загальної середньої освіти 

протягом 

вересня - 

жовтня 

інформація ЗДВР, 

класні керівники, 

класоводи 

4 Контроль за відвідуванням учнями  

школи протягом місяця;  

попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та 

бездоглядності 

протягом 

навчального 

року 

звіт 

 

класоводи, класні 

керівники 

5 Аналіз  виконання заходів з 

профілактики дитячої безпритуль-

ності та бездоглядності серед 

неповнолітніх  

серпень інформація ЗДВР 

6 Аналіз виконання профілактичних 

заходів щодо попередження 

вживання алкогольних напоїв серед 

дітей та  учнівської молоді 

серпень інформація ЗДВР 

7 Аналіз  виконання заходів, спрямо-

ваних на профілактику правопо-

рушень серед учнівської молоді 

серпень інформація ЗДВР 

8 Співбесіда з класними керівниками 

щодо своєчасного вживання заходів 

із запобігання необґрунтованого  

пропуску  занять і запізнень учнів 

ІІ тиждень 

листопада 

аналіз ЗДВР 

 

9 Індивідуальна робота з батьками, які 

не приділяють належної  уваги  

навчанню і вихованню дітей 

протягом 

листопада 

аналіз ЗДВР 



 

 

10 Відвідування вдома сімей дітей, які 

пропускають заняття без поважних 

причин 

протягом 

року 

інформація класні керівники 

11 Аналіз виконання Заходів щодо 

профілактики дитячої безпри-

тульності та бездоглядності серед 

неповнолітніх  

грудень інформація ЗДВР 

 

12 Вивчення стану відвідування школи 

учнями 9-11 класів 

ІV тиждень 

січня 
аналіз класні керівники, 

адміністрація 

13 Рейд-перевірка відвідування уроків  

учнями 5-11 класів  «Літера «Н» у 

класному журналі» 

ІІ - ІІІ 

тиждень 

лютого 

аналіз адміністрація 

 

14 Аналіз виконання Заходів щодо 

профілактики дитячої 

безпритульності та бездоглядності 

серед неповнолітніх  

березень інформація ЗДВР 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

Робота  Ради  профілактики  злочинів  і  правопорушень. 

Превентивна правовиховна робота з профілактики 

правопорушень. 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Розробка  Плану заходів з 

попередження  правопорушень 

серед учнів,  дитячої бездоглядності 

ІІІ-ІV 

тиждень 

серпня 

заходи ЗДВР 

2 Засідання педагогічної ради. 

Про роботу школи з профілактики 

правопорушень серед учнівської 

молоді  та заходи з поліпшення 

превентивного виховання  

ІV тиждень 

серпня 

 

протокол 

педради 

ЗДВР 

3 Організація  роботи  Ради  

профілактики правопорушень; 

планування її діяльності 

І - ІІ тиждень 

вересня 

наказ, 

план роботи 

директор школи, 

ЗДВР 

4 Складання та корекція списку 

важковиховуваних  учнів,  що 

перебувають на   внутрішкільному 

контролі як учні «групи ризику», 

оформлення відповідних документів: 

 психолого-педагогічної картки 

вивчення особистості учня,  

 картки обліку проведеної роботи 

з учнем та його батьками,  

 листка шефа-наставника,  

 характеристики. 

І-ІІ тиждень 

вересня 

 

 

списки 

 

 

класоводи, класні 

керівники,  ЗДВР 

5 Уточнення та складання списку 

учнів із сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

вересня 

список класоводи, класні 

керівники, ЗДВР 



 

 

6 Уточнення списку підлітків, що пере-

бувають на обліку  чи  встановлені на 

облік в літній період в ювенальній 

поліції Світловодського ВП  ГУНП 

І – ІІ 

тиждень 

вересня 

списки ЗДВР, 

класні керівники 

7 Засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 аналіз роботи за минулий рік, 

затвердження складу та плану 

роботи Ради профілактики; 

 розподіл обов’язків між членами 

Ради профілактики; 

 визначення основних завдань та 

напрямків роботи на новий 

навчальний рік; 

 ознайомлення із списками учнів 

підоблікового контингенту (при 

потребі – їх корекція):   

1) учнів, що перебувають на 

внутрішкільному контролі; 

2) учнів, що перебувають на обліку в 

ювенальній поліції 

Світловодського ВП  ГУНП; 

3) учнів із сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

4) учнів з проявами девіантної 

поведінки; 

 система роботи школи  з питання 

контролю за відвідуванням 

учнями  занять. 

ІV тиждень 

вересня 

протокол ЗДВР, 

керівник ШМО 

класних керівників 

8 Індивідуальні бесіди з учнями, що 

перебувають на  внутрішкільному 

обліку,  з  профілактики 

правопорушень 

щомісяця рекомендації класні керівники, 

практичний психолог, 

ЗДВР 

9 Виконання заходів із правової 

освіти населення на 2016-2020 роки 

протягом 

навчального 

року 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель правознавства 

10 Аналіз  стану превентивної  та 

профілактичної  роботи з підлітками 

вересень інформація ЗДВР 

 

11 Аналіз  стану та профілактики право-

порушень серед учнівської молоді 

вересень інформація ЗДВР 

 

12 Зустрічі із спеціалістами  Центру 

соціальних служб для сім’ї,  дітей  та 

молоді  Світловодського 

міськвиконкому 

протягом 

навчального 

року 

графік ЗДВР 

13 Контроль за проведенням вільного 

часу   учнями, що перебувають на  

внутрішкільному  обліку 

ІІІ тиждень 

жовтня 

інформація ЗДВР 

14 Засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 про підсумки проведення 

Всеукраїнського профілактичного 

заходу-рейду «Урок»; 

 про виявлення дітей «групи 

ризику» та організацію роботи з 

ІV тиждень 

жовтня 

протокол ЗДВР, 

керівник ШМО  

класних керівників 



 

 

ними; 

 індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень чи 

пропусків занять та їх батьками (за 

поданням класних керівників); 

 аналіз роботи педагогів-

наставників з учнями, що 

перебувають на внутрішкільному 

обліку,  протягом І чверті. 

15 Нарада при заступнику директора  з 

виховної роботи: 

 Робота  Ради профілактики 

правопорушень щодо  поперед-

ження  правопорушень  та злочинів 

серед учнівської молоді протягом   

І семестру 

ІІ тиждень 

грудня 

рекомендації ЗДВР 

16 Засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 про підсумки проведення 

Всеукраїнського профілактичного 

заходу-рейду «Урок» за  І семестр; 

 про роботу практичного психолога 

з дітьми, що мають прояви 

девіантної поведінки; 

 індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень чи 

пропусків занять та їх батьками (за 

поданням класних керівників); 

 звіт педагогів-наставників про 

результати роботи з учнями, що 

перебувають на внутрішкільному 

обліку,  за І семестр; 

 про систему роботи школи щодо 

профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді,  дитячої 

безпритульності та бездоглядності 

серед неповнолітніх. 

ІІІ тиждень 

грудня 

протокол ЗДВР, 

керівник ШМО  

класних керівників 

17 Аналіз  стану превентивної  та 

профілактичної  роботи з підлітками 

грудень інформація ЗДВР 

 

18 Аналіз виконання заходів із правової 

освіти населення на 2016-2020 роки 

грудень інформація ЗДВР 

 

19 Перегляд списків учнів, що пере-

бувають на внутрішкільному конт-

ролі, внесення змін (при потребі) 

І – ІІ  

тиждень 

січня 

аналіз ЗДВР, 

педагоги-наставники 

20 Аналіз роботи з дітьми, схильними до 

правопорушень, протягом І семестру   

І - ІІ тиждень 

січня 

аналіз ЗДВР 

21 Акція «Чим живеш, дитино?» 

(відвідування сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах).  

Складання актів обстежень житлово-

побутових умов 

протягом 

лютого 

акти ЗДВР, 

практичний психолог, 

класні керівники 

22 Засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 про підсумки проведення рейду-

перевірки «Літера «Н» у класному 

ІІІ тиждень 

лютого 

протокол ЗДВР, 

керівник ШМО  

класних керівників 



 

 

журналі»; 

 індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень чи 

пропусків занять та їх батьками (за 

поданням класних керівників); 

 звіт про роботу правового лекторію 

для учнів; 

 соціальний захист дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з обмеженими 

можливостями. 

23 Аналіз стану роботи практичного 

психолога  з дітьми, схильними до 

правопорушень   

І тиждень 

лютого 

рекомендації ЗДВР 

24 Аналіз  стану та профілактики право-

порушень серед учнівської молоді 

березень 

 

інформація ЗДВР 

 

25 Засідання ради школи: 

 Співпраця з органами юстиції 

ІІІ тиждень 

квітня 

протокол директор школи 

26 Засідання Ради профілактики 

правопорушень: 

 про організацію літнього 

оздоровлення дітей з «групи 

ризику» та дітей з проявами 

девіантної поведінки;  

 індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень чи 

пропусків занять та їх батьками (за 

поданням класних керівників); 

 про роботу шкільного психолога з 

учнями із сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

 про результати роботи з профі-

лактики правопорушень серед 

учнів школи за навчальний рік. 

ІV тиждень 

квітня 

протокол ЗДВР, 

керівник ШМО  

класних керівників 

27 Аналіз виконання плану заходів що-

до виконання Комплексної програ-

ми профілактики злочинності в Кіро-

воградській області на 2016-2020 рр. 

травень інформація ЗДВР 

 

28 Нарада при заступнику директора з 

виховної роботи: 

 Про роботу з попередження 

правопорушень серед учнів  

ІІ тиждень 

червня 

аналіз, 

рекомендації 

ЗДВР 

29 Аналіз роботи з дітьми, схильними 

до правопорушень,  протягом 

навчального року 

ІІ - ІІІ 

тиждень 

червня 

наказ 

 

ЗДВР 

30 Аналіз стану та профілактики право-

порушень серед учнівської молоді  

червень інформація ЗДВР 

31 Аналіз виконання заходів із правової 

освіти населення на 2016-2020 роки 

червень інформація ЗДВР 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Уточнення списків дітей у класах. 

Визначення в учнівському колективі 

дітей: 

- «групи ризику» з проявами 

делінквентної поведінки; 

- з проявами девіантної поведінки; 

- активістів шкільного 

самоврядування; 

- підоблікового  контингенту. 

ІV тиждень 

серпня 

 

списки учнів класні керівники 

2 Виконання Заходів щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини  

протягом 

навчального 

року 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель правознавства 

3 Година спілкування «Ми – учні. До 

чого це нас зобов’язує?» 

І тиждень 

вересня 

аналіз класоводи, 

класні керівники 

4 Обстеження житлово-побутових 

умов та стану сімейного виховання  

дітей   підоблікового контингенту та 

складання відповідних актів 

ІІІ - ІV 

тиждень 

вересня 

акти класоводи, 

класні керівники, 

ЗДВР 

5 Уточнення та складання списку 

учнів із сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

вересня 

списки класні керівники, 

класоводи 

6 Оформлення соціальних паспортів 

класів 

ІІІ тиждень 

вересня 

соціальні 

паспорти 

класоводи, 

класні керівники 

7 Залучення до гурткової роботи учнів 

підоблікового контингенту: дітей 

«групи ризику»;  дітей з проявами 

девіантної поведінки; дітей із сімей, 

що опинилися у складних життєвих 

обставинах 

І – ІІ 

тиждень 

вересня 

списки класні керівники, 

класоводи 

8 Виконання Заходів  на тему «Права 

людини починаються з прав дитини» 

з нагоди   річниці ратифікації Украї-

ною Конвенції ООН про права дитини 

протягом 

жовтня 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель правознавства 

9 Виконання  плану заходів  

управління освіти виконавчого 

комітету Світловодської міської ради  

щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року 

протягом 

навчального 

року 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель правознавства 

10 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Правовий статус 

неповнолітніх», (6-ті класи) 

ІІІ тиждень 

жовтня 

матеріали вчитель  

правознавства 

11 Вивчення умов проживання та вихо-

вання дітей у сім’ях,  що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

І тиждень 

листопада 

акт ЗДВР, 

педагоги-наставники 

12 Оновлення  психолого-педагогічних  І тиждень аналіз ЗДВР, 

Модуль 3 

Превентивна та  правовиховна  робота  класоводів  та класних 

керівників (відповідно до планів виховної роботи  класів), 

вчителя правознавства, ЗДВР  (відповідно до річного плану 

виховної роботи школи) 



 

 

карток спостережень за учнями, що 

перебувають на внутрішкільному 

контролі  

листопада педагоги-наставники 

13 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Адміністративна відповідальність 

за тютюнопаління в громадських 

місцях», (9-ті класи ) 

ІV тиждень 

листопада 

інформація вчитель  

правознавства 

14 Аналіз  виконання плану заходів 

управління освіти виконавчого 

комітету Світловодської міської 

ради  щодо протидії торгівлі людьми 

на період до 2020 року 

листопад інформація ЗДВР, 

практичний психолог 

15 Аналіз  виконання Заходів  «Права 

людини починаються з прав дитини» 

з нагоди річниці ратифікації Украї-

ною Конвенції про права дитини  

листопад інформація ЗДВР 

 

16 Конкурс на кращого знавця 

Конституції України та права «Закон 

і право», (9-11 класи) 

І тиждень 

грудня 

інформація педагог-організатор 

 

17 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», 

(8-мі класи) 

ІV тиждень 

грудня 

інформація вчитель правознавства 

18 Аналіз виконання Заходів щодо реалі-

зації Конвенції ООН про права дитини  

грудень інформація ЗДВР 

 

19 Оновлення  психолого-педагогічних  

карток спостережень за учнями, що 

перебувають на внутрішкільному 

контролі  

І – ІІ 

тиждень 

січня 

аналіз ЗДВР, 

педагоги-наставники 

20 Обстеження житлово-побутових 

умов та стану сімейного виховання  

дітей   підоблікового контингенту та 

складання відповідних актів 

ІІІ - ІV 

тиждень 

січня 

акти класні керівники, 

ЗДВР 

21 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Як не стати жертвою торгівлі 

людьми?», (11-й клас) 

ІV тиждень 

січня 

інформація вчитель  

правознавства 

22 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Правда про пиво. Наслідки 

пивного алкоголізму та його 

профілактика», (10-й клас) 

І тиждень 

лютого 

інформація вчитель 

правознавства, 

вчитель ОЗ 

23 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Підліткова злочинність. Причини 

та наслідки. Відповідальність 

підлітка перед законом за свої 

вчинки», (7-мі класи) 

І тиждень 

березня 

інформація вчитель  

правознавства  

24 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Права та обов'язки учнів», (5-ті кл) 

ІІ тиждень 

квітня 

інформація вчитель  

правознавства  

25 Заходи щодо відзначення  річниці 

проголошення   Конституції України  

(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ - ІV  

тиждень 

травня 

інформація ЗДВР,  

вчитель правознавства 

26 Аналіз виконання плану заходів 

управління освіти виконавчого 

комітету Світловодської міської 

ради  щодо протидії торгівлі людьми 

на період до 2020 року 

травень інформація ЗДВР 

 



 

 

27 Аналіз виконання Заходів  щодо 

відзначення річниці проголошення   

Конституції України 

червень інформація ЗДВР 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Організація роботи психологічної 

служби школи з метою здійснення 

психологічного супроводу навчально-

виховного процесу 

ІІІ-ІV 

тиждень 

серпня 

графік та план 

роботи 

практичний психолог 

 

2 Організація роботи ШСРК (шкільної 

служби розв’язання конфліктів) 

«Феміда» 

ІV тиждень 

серпня 

матеріали адміністрація, 

практичний психолог 

3 Виявлення дітей з проявами 

девіантної поведінки. Уточнення та 

складання списку учнів з проявами 

девіантної поведінки 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

вересня 

список практичний психолог, 

класоводи,  

класні керівники 

4 Організація діагностично-

корекційної  роботи з  учнями з 

«групи ризику», учнями з сімей,  що 

опинилися в складних життєвих 

обставинах,  та з учнями, що мають 

прояви девіантної поведінки 

І - ІІ тиждень 

вересня 

план  роботи практичний психолог 

5 Організація роботи консультаційної 

психолого-педагогічної служби  для  

батьків  «Сімейна педагогіка»  з 

метою: 

 корекційний вплив на дітей 

«групи  ризику» та дітей з 

проявами девіантної поведінки; 

 розв’язання конфліктних 

ситуацій в сім’ї. 

1 раз на 

місяць 

рекомендації практичний психолог 

6 Психологічний лекторій: 

 «Молодь та протиправна 

поведінка»,(10-й клас) 

ІІІ тиждень 

жовтня 

рекомендації практичний психолог 

7 Проведення діагностично-

корекційної  роботи з  учнями з 

«групи ризику», учнями з сімей,  що 

опинилися в складних життєвих 

обставинах,  та з учнями, що мають 

прояви девіантної поведінки 

протягом 

навчального 

року 

журнали 

психолого-

педагогічних 

спостережень 

практичний психолог, 

класні керівники 

8 Складання індивідуальних 

психологічних карт на дітей «групи 

ризику» 5-8 класів і розробка 

рекомендацій учителям, батькам 

ІІ тиждень 

листопада 
рекомендації практичний психолог 

 

Модуль 4 

Превентивна робота практичного психолога  з профілактики 

правопорушень. Психолого-педагогічний супровід учнів 

«групи ризику» (дітей з проявами девіантної  та  

делінквентної поведінки) 



 

 

щодо роботи з дітьми з високим 

рівнем дезадаптації 

9 Психологічний  лекторій: 

 «Як організувати свій вільний 

час», (9-ті класи)    

ІІ тиждень 

листопада 

рекомендації практичний психолог 

10 Індивідуальні бесіди з учнями, що 

перебувають на  внутрішкільному 

обліку,  з  профілактики 

правопорушень 

щомісяця рекомендації класні керівники, 

практичний психолог, 

ЗДВР 

11 Робота консультативного пункту для 

дітей та батьків із сімей,  що  

опинилися  в  складних життєвих 

обставинах 

протягом 

листопада 

аналіз практичний психолог 

12 Психологічний тренінг «Позитивне 

підкріплення стосунків  з 

однолітками», (7-мі класи) 

ІІІ тиждень 

листопада 

рекомендації практичний психолог 

13 Психологічний  лекторій: 

 «Насильство в дитячому 

середовищі та основні причини, що 

його породжують»,  (5-ті класи)    

І тиждень 

лютого 

рекомендації практичний психолог 

14 Поглиблене психолого-діагностичне 

обстеження учнів «групи ризику»,  

розробка рекомендацій щодо 

індивідуалізації виховання та 

навчання цих дітей 

I - ІІ тиждень 

лютого 

звіт практичний психолог 

15 Психологічний  лекторій: 

 «Ризикована поведінка. 

Відповідальність – це твоя 

безпека»,  (7-мі класи)    

ІІ тиждень 

березня 

рекомендації практичний психолог 

16 Психологічний  лекторій: 

 «Здоровий спосіб життя:  

негативна роль залежної 

поведінки»,  (6-ті класи)    

ІІ тиждень 

квітня 

рекомендації практичний психолог 

17 Соціологічне опитування «Молодь 

та протиправна поведінка» 

протягом 

квітня 

аналіз практичний психолог 

 

 

 

Модуль 5 

Декада формування ціннісного ставлення до суспільства 

 «Ми – громадяни України!»  
(Реалізація громадянського та правового виховання) 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Бесіда  «Стою  струнко й урочисто,  

коли звучить Гімн моєї держави», (1-

ші  класи) 

ІІІ тиждень 

листопада 

рекомендації класоводи 

2 Конкурс дитячого малюнка  «Ми 

живемо в Україні»,  (5 - 8  класи) 

ІV тиждень 

листопада 

виставка вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

3 Бесіди: 

 «Знай і поважай Герб, Прапор і 

Гімн своєї Батьківщини», (1-ші 

ІІІ – ІV 

тиждень 

листопада 

аналіз класоводи,  

класні керівники 



 

 

класи); 

 «У нас одна Батьківщина – наша 

рідна Україна», (2-гі класи); 

 «Моя родина, моя школа, моє 

місто, мій народ», (3-ті класи); 

 «Державна символіка України», 

(4-ті класи); 

 «Твоя активна життєва позиція», 

(5-ті класи); 

 «Демократичні принципи і 

цінності», (6-ті класи); 

 «Сторінками історії рідного 

краю», (7-мі класи); 

 «Українці за кордоном. Що таке 

діаспора?»,   (8-мі класи); 

 «Громадянське суспільство – 

гарантія дотримання прав 

людини», (9-ті класи); 

 «Що таке громадянська 

зрілість?»,  (10-й клас); 

 «Правосвідомість громадянина», 

(11-й  клас). 

 

4 Тематичні класні години: 

 «Наша мова – солов’їна», (1-ші 

класи); 

 «Кожному миле його слово 

рідне…», (2-гі класи); 

 «Я – маленький громадянин»,  

(3-ті класи); 

 «Всі народи в Україні живуть в 

злагоді і мирі», (4-ті класи); 

 «Тарасове слово», (5-ті класи); 

 «Моя земля – земля моїх 

предків», (6-ті класи); 

 «Хто вони були такі – запорізькі 

козаки?», (7-мі класи); 

 «Видатні особистості України», 

(8-мі класи); 

  «Твоя правова культура», (9-ті 

класи); 

 «Демократія як загальнолюдська 

цінність», (10-й клас); 

 «Якби я був політиком…»,  (11-й  

клас). 

ІІІ – ІV 

тиждень 

листопада 

 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

5 Правова вікторина «На терезах 

Феміди», (9-ті класи) 

ІІІ тиждень 

листопада 

інформація вчителі правознавства 

6 Рольова гра «Юні прокурори, судді, 

адвокати», (10 – 11 класи)  

ІV тиждень 

листопада 

звіт вчителі правознавства 

7 Акція «16 днів проти насильства» ІІІ-ІV 

тиждень 

листопада 

інформація ЗДВР,  

класні керівники, 

педагог-організатор 

 

 

 



 

 

 

Модуль 6 
 

 

Всеукраїнський  Тиждень  права 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Планування інформаційно-

просвітницьких тематичних заходів 

щодо проведення Тижня права 

ІV тиждень 

листопада 

план  

заходів 

вчителі правознавства 

2 Заходи в рамках проведення 

Всеукраїнського Тижня права 

«Сходинками правових знань» 

(відповідно до розробленого плану) 

І тиждень 

грудня 

інформація вчителі правознавства 

3 Всесвітній день прав людини  (до 10 

грудня): 

 виставка-конкурс творчих робіт 

«Загальна декларація прав 

людини очима дітей», (5-11 

класи). 

10.12. аналіз вчителі правознавства, 

класоводи,  

класні керівники 

4 Аналіз проведення заходів протягом 

Тижня права  «Сходинками 

правових знань» 

до 10.12. інформація ЗДВР 

 

 

 

Модуль 7 

Декада формування ціннісного ставлення до суспільства 

«Нехай панують на Землі добро і справедливість!»  
(Реалізація громадянського та правового виховання) 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Читацька конференція до 80-ї річ-

ниці з Дня народження українського 

поета-шестидесятника, перекладача, 

правозахисника Василя Стуса «Як 

добре те, що смерті не боюсь я…», 

(9-11 класи) 

ІІІ тиждень 

січня 

інформація вчителі укр. мови та 

літератури 

2 Ситуаційно-рольова гра «Я – 

майбутній президент», (5-6 класи) 

ІІІ тиждень 

січня 

аналіз педагог-організатор 

3 Бесіди: 

 «Де найкраще місце на Землі?», 

(1-ші класи); 

 «Українці за кордоном», (2-гі 

класи); 

 «Чи знаєш ти свій рідний край?», 

(3-ті класи); 

 «Дитяча праця і права дитини», 

(4-ті класи); 

 «Ми – творці власного життя», (5-

ті класи); 

 «Мова рідна – слово рідне!», (6-ті 

класи); 

 «Виховуємо лідерські якості»,  (7-

ІІІ- ІV 

тиждень 

січня 

 

аналіз класоводи,  

класні керівники 



 

 

мі класи); 

 «Яким громадянським якостям ти 

віддаєш перевагу і чому?», (8-мі 

класи); 

 «Чи потрібен я Україні таким, 

який я є сьогодні?», (9-ті класи); 

 «У чому сутність української 

ментальності?»,  (10-й клас); 

 «Особиста відповідальність – 

пріоритетна риса громадянина»,  

(11-й  клас). 

4 Тематичні класні години: 

 «Моя Україна – червона калина», 

(1-ші класи); 

 «Наша гордість – слава козацька», 

(2-гі класи); 

 «Моральні цінності мого народу»,  

(3-ті класи); 

 «Запорозьке козацтво і наш край», 

(4-ті класи); 

 «Герої завжди поміж нас», (5-ті 

класи); 

 «Гетьмани України», (6-ті 

класи); 

 «Подвижницька діяльність 

видатних жінок України: Лесі 

Українки, Олени Пчілки, Софії 

Русової, Олени Теліги, Ліни 

Костенко», (7-мі класи); 

 «Українське козацтво: міфі та 

реалії», (8-мі класи); 

  «Гуманістична мораль у  

громадянському суспільстві», (9-

ті класи); 

 «Славетні постаті України», (10-

й клас); 

 «Демократія як свобода в рамках 

закону»,  (11-й  клас). 

ІІІ- ІV 

тиждень 

січня 

 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

5 Виховний захід  «Мета і сенс 

життя»,  (7-8 класи) 

ІV тиждень 

січня 
аналіз педагог-організатор, 

практичний психолог 

6 Зустріч з представником Управління 

юстиції світловодського 

міськвиконкому.  Година інформації 

для дівчат-підлітків «Сучасне 

рабство. Торгівля людьми», (9-11 

класи) 

ІV тиждень 

січня 

інформація ЗДВР 

7 Тематичні екскурсії з відвідуванням 

історико-етнографічних  об’єктів  

рідного краю, краєзнавчих музеїв, 

пам’яток архітектури 

протягом 

січня 

інформація класні керівники 

8 Патріотичний  флешмоб  «Одягнімо 

вишиванки, друже, хай  побачить 

українців світ!» до Дня Соборності 

України   

22.01. план проведення педагог-організатор 



 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Виконання Заходів щодо реалізації 

Національної кампанії «Стоп 

насильству!»  

протягом 

навчального 

року 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель правознавства 

2 Виконання Заходів  з попередження 

насильства в сім’ї  та  жорстокого  

поводження  з  дітьми  відповідно до 

Закону України «Про попередження 

насильства в сім’ї » 

протягом 

навчального 

року 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

вчитель правознавства 

3 Аналіз виконання Закону України 

«Про попередження насильства в 

сім’ї » 

вересень інформація ЗДВР 

 

4 Здійснення моніторингу за 

соціальним станом сімей учнів, 

своєчасне виявлення батьків чи осіб, 

що їх замінюють, які не виконують 

своїх обов’язків по вихованню дітей. 

постійно акти обстеження 

умов проживання 

і виховання учнів 

ЗДВР, класоводи, 

класні керівники 

5 Аналіз  виконання плану Заходів 

щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!»  

до 20.10. інформація ЗДВР 

 

6 Аналіз виконання Закону України 

«Про попередження насильства в 

сім’ї » 

грудень інформація ЗДВР 

 

7 Аналіз виконання Закону України 

«Про попередження насильства в 

сім’ї » 

квітень інформація ЗДВР 

 

 

 

 

 

Модуль 9 

Профілактична робота з попередження шкідливих звичок 

(наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму).  

Профілактика ВІЛ/СНІДу 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Розробка Плану  заходів  щодо  

виконання Загальнодержавної  

програми профілактики ВІЛ/СНІДу   

ІV тиждень 

серпня 

план заходів ЗДВР 

2 Робота  щодо виконання «Плану 

заходів управління освіти виконав-

чого комітету Світловодської міської 

ради щодо протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов'язані із 

незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

протягом 

навчального 

року 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор 

Модуль 8 

Профілактика та запобігання насильства в сім’ї та жорстокому 

поводженню з дітьми, реалізація Національної кампанії «Стоп 

насильству!» 



 

 

прекурсорів  на 2016-2018 роки» 

3 Виконання Заходів щодо здійснення 

Загальнодержавної програми про-

філактики ВІЛ/СНІДу  (в рамках 

Декади ціннісного  ставлення  до  себе 

«Я  дбаю про своє здоров’я і життя») 

І-ІІ тиждень 

вересня 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор 

4 Виконання Заходів з профілактики  

тютюнопаління, алкоголізму,  

наркоманії  серед учнівської молоді 

(в рамках Декади ціннісного  

ставлення  до  себе  «Я  дбаю про 

своє здоров’я і життя») 

І-ІІ тиждень 

вересня 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор 

5 Проведення інформаційно-освітньої 

роботи щодо запобігання поширен-

ню тютюнокуріння, наркоманії та 

вживання алкогольних напоїв серед 

дітей, учнівської та студентської 

молоді 

протягом 

навчального 

року 

заходи ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор 

6 Заходи до Всесвітнього дня відмови 

від куріння 

до  

15 листопада 

план заходів ЗДВР, класні керівни-

ки, педагог-організатор 

7 Розробка  Заходів щодо відзначення 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом  (1 грудня) 

ІV тиждень 

листопада 

план  

заходів 

ЗДВР 

8 Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом «СНІД - чума 

ХХІ століття»,  (1 грудня)     

(відповідно до розробленого плану) 

І тиждень 

грудня 

 

план заходів 

 

ЗДВР 

 

 

9 Тематичний урок «Не дай СНІДу 

шансу»,  (10-11 класи) 

02.12. розробка заходу викладач курсу 

«Захисти себе від ВІЛ» 

10 Аналіз виконання плану заходів 

управління освіти виконавчого 

комітету Світловодської міської ради 

щодо протидії поширенню нарко-

манії і злочинності, пов'язані із 

незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів  на 2016-2018 роки 

січень інформація ЗДВР 

 

11 Виявлення учнів, які вживають 

алкоголь, та  учнів, схильних  до 

токсикоманії 

протягом 

лютого 

банк даних практичний психолог, 

класні керівники 

12 Виконання Заходів щодо здійснення 

Загальнодержавної програми про-

філактики ВІЛ/СНІДу  (в рамках 

Декади ціннісного  ставлення  до  себе 

«Щоб здоров’я добре мати, слід про 

нього змалку  дбати») 

І-ІІ тиждень 

квітня 

план заходів ЗДВР, класоводи, 

класні керівники, 

педагог-організатор 

13 Спортивно-мистецька акція «За 

життя без наркотиків»,  (9-11 класи) 

ІІ тиждень 

квітня 

аналіз класні керівники, 

педагог-організатор 

14 Забезпечення  систематичного  

проведення санітарно-освітньої 

роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика СНІДу та 

венеричних захворювань серед 

учнівської молоді. 

ІV тиждень 

квітня 

рекомендації медична сестра школи 

 

15 Аналіз проведення інформаційно- травень інформація ЗДВР 



 

 

освітньої роботи щодо запобігання 

поширенню тютюнокуріння, 

наркоманії та вживання алкогольних 

напоїв серед дітей, учнівської та 

студентської молоді 

 

 

 

 

 

Модуль 10 

 

Батьківський всеобуч з правового та превентивного 

виховання. Правова освіта батьків. 
 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 

 

Засідання загальношкільного 

батьківського комітету:  

 здійснення профілактичної робо-

ти щодо попередження дитячої 

бездоглядності, злочинності; 

 право кожного на життя: 

попередження суїциду. 

ІІ тиждень 

листопада 

протокол директор школи, ЗДВР 

голова батьківського 

комітету 

2 Засідання загальношкільного 

батьківського комітету: 

 аналіз роботи шкільної ради 

профілактики. 

ІІІ тиждень 

квітня 

протокол директор школи, ЗДВР 

голова батьківського 

комітету 

Батьківський лекторій 

3 Батьківські збори «Юридична 

відповідальність батьків за 

виховання і освіту своїх  дітей», 

 1-ші класи 

ІІІ чверть протокол класоводи 

4 Батьківські збори  «Права та 

обов’язки батьків щодо виховання 

дітей», 2-гі класи 

ІІІ чверть протокол класоводи 

5 Батьківські збори  «Вивчаємо 

Конвенцію ООН про права дитини», 

3-ті класи 

ІІ чверть протокол класоводи 

6 Батьківські збори  «Відповідальність 

за шкоду, заподіяну малолітніми 

особами, які не досягли 14 років.  

Відшкодування  батьками шкоди, 

заподіяної малолітніми», 4-ті класи 

ІV чверть протокол класоводи 

7 Батьківські збори  «Шкідливі звички 

та їх вплив на здоров’я молодших 

школярів. Профілактика шкідливих 

звичок у молодшому шкільному 

віці», 4-ті класи 

ІІІ чверть протокол класоводи 

8 Батьківські збори  «Неприпустимість 

жорстокого поводження з дітьми з 

боку батьків», 5-ті класи 

ІІІ чверть 

(січень) 

протокол класні керівники 

9 Батьківські збори  «Бездоглядність 

дітей – причина педагогічної 

ІV чверть протокол класні керівники 



 

 

занедбаності та вчинення ними 

правопорушень», 5-ті класи 

10 Батьківські збори  «Як виховати 

дитину морально  та фізично здоро-

вою. Особистий приклад батьків у 

формуванні навичок здорового 

способу життя», 6-ті класи 

І чверть протокол класні керівники 

11 Батьківські збори  «Захист прав 

дітей в нашій державі. Правове 

виховання в сім’ї» , 6-ті класи 

ІІІ чверть 

(лютий) 

протокол класні керівники 

12 Батьківські збори  «Про запобігання 

шкідливим звичкам та роль батьків в 

розвитку стійкої потреби дітей щодо 

здорового способу життя» , 7-мі 

класи 

ІІ чверть 

 

протокол класні керівники 

13 Батьківські збори  «Попередження 

насильства, жорстокості в сім'ї та в 

дитячому колективі.», 7-мі класи 

ІІІ чверть 

(лютий) 

протокол класні керівники 

14 Батьківські збори  «Підліток і 

неформальні об'єднання дітей та 

молоді», 8-мі класи 

І чверть 

 

протокол класні керівники 

15 Батьківські збори  «Підліткова 

злочинність: джерела, характер, 

особливості. Роль сім’ї  у запобіганні  

правопорушень», 9 класи 

ІІ чверть 

 

протокол класні керівники 

16 Батьківські збори  «Попередження 

насильства у сім’ї. Виявлення 

прихованих форм насильства щодо 

дитини» , 9-ті класи 

ІІІ чверть 

(березень) 

протокол класні керівники 

17 Батьківські збори  «Засоби 

запобігання торгівлі, експлуатації та 

жорстокого поводження, 

комерційній, сексуальній 

експлуатації дітей та безпеки дітей в 

Інтернеті», 10-ті класи 

ІІІ чверть 

 

протокол класні керівники 

18 Батьківські збори  «Як допомогти 

своїй дитині сказати  «НІ»  

наркотикам і алкоголю», 11-ті класи 

ІІ чверть 

 

протокол класні керівники 

19 Батьківські збори  «Сутність, види та 

принципи соціальної профілактики 

насильства та жорстокого 

поводження з дітьми», 11-ті класи 

ІV чверть 

(квітень) 

протокол класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основні принципи правової освіти і правового виховання школи: 
 

 зв’язок із практичною діяльністю передбачає пріоритетність 

зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно 

аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому 

середовищі, вміння самостійно приймати рішення  і діяти у правовому 

полі; 

 зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість 

громадянської освіти на соціальні очікування учнів, виховання потреби 

вчитися громадянськості протягом усього життя; 

 демократичність, що означає виховання духу соціальної солідарності, 

справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з 

колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й 

учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі,  

учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з іншими 

соціальними угрупуваннями (сім’єю, дитячими і  молодіжними 

організаціями, засобами масової інформації   та ін.); 

 толерантність, що означає виховання поваги до засад політичної, 

ідеологічної, етнонаціональної   різноманітності; виховання терпимого 

ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних 

переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті 

шкільного колективу.  

 

Правове виховання в школі здійснюється засобом цілеспрямованого впливу 

на організацію навчально-виховного процесу за такими напрямами: 

 Ознайомлення школярів з елементами правової освіти починається 

вже в школі І ступеня на годинах спілкування. 

У середніх і старших класах на таких бесідах учням отримують певні знання 

щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя сучасних 

демократичних суспільств, взаємозв’язку політичної та економічної системи, 

прав людини і механізмів їх захисту. 



 

 

 

 Введення  змісту правового виховання до вже існуючих шкільних 

заходів. 

Розробка і впровадження тематичних блоків у процесі виховної роботи, 

можливе введення окремих елементів змісту правового виховання при 

організації  дозвілля і відпочинку школярів. 

 Організація правового виховання під час позакласної та позашкільної 

діяльності. 

Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи: 

традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, управління 

юстиції, з викладачами правових дисциплін ВНЗ, екскурсії та експедиції, які 

мають правовиховне спрямування, правові брейн-ринги, диспути, дебати, 

заходи змагального характеру.  

Це дає  можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і 

свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння. 

 Організація демократичного шкільного життя через шкільне 

самоврядування. 

В школі працюють органи учнівського самоврядування на чолі з Радою лідерів. 

Створено шкільну учнівську родину  «Веселкова країна». 

     Робота  психологічної служби. 

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється 

глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей 

важковиховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, мікросоціального 

оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими 

підлітками займає психологічна служба. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВИСНОВОК 

 

                     У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної  

                    пелюстки серед  багатьох пелюсток, що творять красу квітки. 

             У вихованні все головне:  і урок, і розвиток різнобічних                  

            інтересів дітей поза уроком, і  взаємовідносини вихованців у  колективі.                                                                                                                                                         

В.Сухомлинський 

 

Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної та 

соціально-економічної ситуації в державі вимагають визначити правову 

підготовку та правове виховання як пріоритетні напрями в освіті. 

Ми вважаємо, що розвиток правової компетентності учнів повинен 

складати основу життєтворчості громадянина — патріота України. Подолати 

всеосяжний правовий нігілізм, розвинути високу правову культуру в 

суспільстві неможливо без зусиль сучасної школи, системи освіти в цілому, 

демократизації засад, що базуються на загальнолюдських правових цінностях: 

виховання поваги до прав людини й основних свобод, піднесення культури 

прав людини, утвердження людської гідності та вартісності особистості. 

В основу процесу навчання і виховання ЗШ № 8 покладено формування, 

розвиток і реалізацію гармонійно розвиненої,  соціально активної особистості, а 

також увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це 

забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її 

зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма  її позитивними і негативними 

рисами. 

Система робота школи з правової освіти та виховання і розробка 

програми  «Твоє життя – твій вибір!» сприяє розширенню правових знань 

учнів, формуванню та вмінню застосовувати правові знання в повсякденному 

житті, допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, 

самовдосконалюватись. 


