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ПЛАН 

Правового виховання в коледжах ОНАХТ 

на 2021 рік 

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Дата 

проведення 

Відповідальний по 

технікумах 

1 Провести студентську конференцію: «Я маю 

право» 

Березень Одеський технічний 

коледж.  

Юрисконсульт Викладач 

правознавства 

2 Провести  виставку плакатів за темою: «Твої 

права та обов’язки – абетка громадянина». 

 
Березень 

Механіко-технологічний 

коледж.  

Куратори груп, 

зав.бібліотекою 

3 «Той, хто знає свої права, зможе їх 

захистити»» вікторина 

Березень Коледж промислової 

автоматики та 

інформаційних технологій 

відповідальна особа 

Ковальська Т.О. викладач 

права. 

4 Продовжити виконання плану освітніх 

заходів із реалізації обласної комплексної 

програми профілактики правопорушень та 

боротьби із злочинністю на 2020-2021 роки 

Квітень  Одеський технічний 

коледж.  

Психолог  

Юрисконсульт 

5 Організувати зустріч з представниками 

ювенальної поліції. 

Квітень Механіко-технологічний 

коледж.  

Заст директора з ВР 

6 Розглянути актуальні питання з правового 

виховання на об’єднаних засіданнях 

циклових (предметних) комісій: “Про 

правові аспекти працевлаштування 

випускнйка технічного фахового коледжу” 

Травень  Одеський технічний 

коледж.  

Голови випускаючих 

комісій Юрисконсульт 

7 Лекція- діалог.   Право на освіту в Україні  травень  Коледж промислової 

автоматики та 

інформаційних технологій 

відповідальна особа 

Ковальська Т.О. викладач 

права.. 

8 Усний журнал «Історико – правові аспекти 

становлення Конституції України» 

присвячено 25 річчю прийняття. 

 

 

Травень  

Коледж нафтогазових 

технологій ,інженерії та 

інфраструктури 

Викладач правознавства 

Пеньковська Н.К 

9 Студентська конференція за темою: 

«Конституція – джерело державності». 

 

Червень Механіко-технологічний 

коледж.  

Заст.директора з ВР, 

викладач правознавства 



10 Оновити куток «Правове виховання у 

фаховому коледжі». 

 

Вересень  

 

Одеський технічний 

коледж. Викладач 

правознавства 

11 Бесіда з педагогічними працівниками та 

студентами на теми: “Про безпеку всіх 

учасників освітніх процесу під час 

проведення масових заходів та посилення 

громадського порядку у місцях перебування 

студентської молоді” та “Правову 

відповідальність за порушення законів 

Конституції # України” 

Жовтень  Одеський технічний 

коледж.  

Юрисконсульт Викладач 

правознавства 

12 Години спілкування на тему: «21 листопада 

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насилля над жінками»: - інформаційна 

стіннівка - виховна година “Жінка - 

берегиня роду” 

Жовтень  Бібліотека ВСП «ОТФК 

ОНХТ» Викладач 

правознавства, Юрист - 

консульт 

13 Відкрите засідання правового гуртка «Юний 

правознавець» за темою: «З чого 

починається злочин» 

Жовтень  Механіко-технологічний 

коледж.  

Викладач правознавства 

14 Що таке аліменти та як укласти договір про 

сплату аліментів 

Жовтень  Коледж нафтогазових 

технологій ,інженерії та 

інфраструктури 

Викладач правознавства 

Пеньковська Н.К. 

15 Відкрите засідання правового гуртка за 

темою: «Як попередити злочин» 

листопад 

 

«ОТФК ОНХТ» Викладач 

правознавства, Юрист – 

консульт 

16 Цикл виховних заходів правового 

спрямування «10 грудня - День прав 

людини» Організовувати зустрічі 

представників правоохоронних органів зі 

студентами з метою проведення 

профілактичних бесід 

Грудень  «ОТФК ОНХТ» Циклова – 

комісія суспільно-

гуманітарних дисциплін 

 

 


