
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

р.                                           № 11 

 
Про організацію та проведення моніторингу  

правовиховної роботи в закладах освіти  
області в 2018/2019 навчальному році 

 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Указів Президента 
України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 «Про Національну програму 

правової освіти населення» та від 25 червня 2013 року №344/2013 «Про 
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Плану 

роботи Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на 2019 рік,  з 

метою удосконалення правовиховної роботи в закладах освіти області   
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Здійснити упродовж лютого-березня 2019 року моніторинг правовиховної 
роботи в закладах освіти області в 2018/2019 навчальному році та надати методичну 

допомогу закладам освіти області. 
2. Затвердити: 

2.1. Список відповідальних осіб, залучених до проведення моніторингу 
правовиховної роботи в закладах освіти області в 2018/2019 навчальному році, що 
додається. 

2.2. Перелік основних питань щодо проведення моніторингу правовиховної 
роботи в закладах освіти області в 2018/2019 навчальному році, що додаються. 

3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
(Білянін Г.І.) розробити анкети для опитування учасників освітнього процесу, до 

31.01.2019. 
4. Відповідальним особам до 07.03.2019 подати узагальнені матеріали про 

проведення моніторингу правовиховної роботи в закладах освіти області в 
2018/2019 навчальному році на електронні адреси: olesia.gavrylashchuk@ukr.net – 

у закладах загальної середньої освіти області, pto_la@ukr.net – у професійних 
(професійно-технічних) навчальних закладах, pavlyukmd@gmail.com – у закладах 

вищої освіти І-ІІ р.а.  
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5. Заступнику начальника управління, начальнику відділу професійної 

освіти та ліцензування (Бурченко Л.І.), завідувачу сектору координації діяльності 
закладів вищої освіти та науки (Павлюк М.Д.):  

 5.1. Надати узагальнені матеріали про проведення моніторингу 
правовиховної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої 
освіти І-ІІ р.а. в 2018/2019 навчальному році до відділу інклюзивної, спеціальної, 

позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації  до 15.03.2019 на електронну адресу: 

olesia.gavrylashchuk@ukr.net. 
 5.2.  Розглянути питання стану правовиховної роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти І-ІІ р.а. в 2018/2019 навчальному році на 
нарадах із керівниками відповідних закладів освіти, упродовж ІІ кварталу 2019 

року. 
6. Головному спеціалісту відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної 

освіти та виховної роботи (Гаврилащук О.Д.) підготувати:  
6.1.  Довідку за результатами проведення моніторингу правовиховної роботи 

в закладах загальної середньої освіти області в 2018/2019 навчальному році та 
розглянути на нараді з керівниками органів управління освітою, молоддю та 
спортом районних державних адміністрації/міських рад/об’єднаних територіальних 

громад, до 22.03.2019. 
6.2.  Підготувати підсумковий наказ за наслідками моніторингу 

правовиховної роботи в закладах освіти області в 2018/2019 навчальному році, до 
29.03.2019. 

7. Керівникам органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом 
районних державних адміністрації/міських рад/об’єднаних територіальних громад, 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І-ІІ р.а.: 
 7.1.  Здійснити аналіз профілактики злочинності серед неповнолітніх 

відповідно до форми, що додається та надати інформацію на електронні адреси: 
olesia.gavrylashchuk@ukr.net – органи управління освітою, pto_la@ukr.net – 

професійні (професійно-технічні) навчальні заклади, pavlyukmd@gmail.com – 
заклади вищої освіти І-ІІ р.а., до 01.02.2019.  

 7.2. Сприяти роботі відповідальним особам, які залучені до проведення 
моніторингу правовиховної роботи в закладах освіти області в 2018/2019 
навчальному році. 

 7.3. Надати аналітичну довідку відповідно до переліку основних питань щодо 
проведення моніторингу правовиховної роботи в закладах освіти області в 2018/2019 

навчальному році, до 01.02.2019. 
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

– начальника управління освіти і науки Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації О. Сакрієр. 

 
Директор Департаменту                                                                  О. ПАЛІЙЧУК
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         ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
___________ № ____ 

 

Список відповідальних осіб,  
залучених до проведення моніторингу правовиховної роботи  

в закладах освіти області в 2018/2019 навчальному році 
 

Ісопенко Ірина Юліанівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації; 

Сакрієр Оксана Леонідівна – заступник директора Департаменту – 
начальник управління освіти і науки Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації; 
Бурченко Лілія Іванівна – заступник начальника управління освіти і науки, 

начальник відділу професійної освіти та ліцензування управління освіти і науки 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

Унгурян Мар’яна Октавіанівна – начальник відділу дошкільної, загальної 
середньої  освіти управління освіти і науки Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації; 

Гринюк Оксана Іванівна – начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації;  
Павлюк Михайло Дмитрович – завідувач сектора координації діяльності 

закладів вищої освіти та науки управління освіти і науки Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації; 

Холевчук Олександра Ігорівна – головний спеціаліст відділу інклюзивної, 
спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки  

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 
Гаврилащук Олеся Дмитрівна – головний спеціаліст відділу інклюзивної, 

спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

Потяк Наталія Михайлівна – провідний спеціаліст сектора координації 

діяльності закладів вищої освіти та науки управління освіти і науки Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації; 

Вовк Андрій Миколайович – заступник директора навчально-методичного 
центру якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів 

області; 
Романовська Діана Дорімедонтівна – завідувач науково-методичного 

центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області 

Старовойт Петро Сергійович – завідувач науково-методичного центру 
виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області; 
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Ящук Марина Георгіївна – методист науково-методичного центру 
практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області; 
Артименко Галина Іванівна – методист науково-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб  Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; 

Микитюк Світлана Миколаївна – директор навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області; 
Голубяк Наталія Миколаївна – методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Чернівецькій області; 
Станко Галина Володимирівна – методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Чернівецькій області; 
Глевич Тетяна Володимирівна – керівник обласного методичного 

об’єднання заступників директорів з виховної роботи закладів вищої освіти, які 
здійснюють підготовку молодших спеціалістів, заступник директора з виховної 

роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький транспортний 
коледж»; 

Зикова Крістіна Олегівна – заступник директора з виховної роботи 
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 
економіки»; 

Мінтенко Юрій Тодорович – начальник управління реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції у Чернівецькій області (за згодою); 
Застанкевич Ірина Леонідівна – головний спеціаліст управління освіти 

Чернівецької міської ради (за згодою).    
 

 
 

 
 

Заступник директора Департаменту      І. ІСОПЕНКО 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
___________ № ____ 

 
Перелік основних питань  

щодо проведення моніторингу правовиховної роботи  
в закладах освіти області в 2018/2019 навчальному році 

 
1. Нормативно-правова база з правовиховної та правоосвітньої роботи. 
2. Планування роботи закладу освіти з правовиховної діяльності.  

3. Внутрішкільний (внутріліцейний, внутрішньоколеджний) контроль і 
керівництво з питань превентивного виховання. 

4. Періодичність слухання питання стану превентивно-профілактичної роботи з 

попередження злочинності й правопорушень на педагогічних радах, методичних 
об’єднаннях, нарадах тощо. 

5. Система профілактики правопорушень: 
-  охоплення навчанням учнів/студентів; 

-  контроль за станом відвідування учнями/студентами закладу освіти; 
- виявлення та облік учнів/студентів, схильних до правопорушення та 

залучення їх до гурткової (позашкільної) роботи; 
- взаємозв’язок закладу освіти з органами виконавчої влади, 

правоохоронними органами, громадськими організаціями тощо; 
- правоосвітня робота через зустрічі з працівниками правоохоронних органів, 

співпрацю з батьківською громадою, батьківські всеобучі, місячники правових 

знань; 
- взаємодія із соціально-психологічною службою, соціально-педагогічний 

патронаж; 
- корекційно-відновлювальна та індивідуальна робота з дітьми;    

- учнівське та студентське самоврядування, ради профілактики, батьківські 
комітети. 

6. Робота соціально-психологічної служби закладу освіти. 
7. Заходи щодо протидії булінгу, суїцидальної поведінки серед учнівської та 

студентської молоді. 
8. Облік учнів (студентів), які скоїли злочин та перебувають на обліку поліції 

(у динаміці 3-х років), профілактична робота з ними. 
9. Проведення спільних рейдів зі структурними підрозділами Головного 

управління Національної поліції в Чернівецькій області. 
10. Наявність спільних меморандумів/угод про співпрацю зі структурними 

підрозділами Головного управління Національної поліції  в Чернівецькій області. 

 
 

 
Заступник директора Департаменту      І. ІСОПЕНКО 


