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Про що цей посібник та як з нимПро що цей посібник та як з ним
працювати працювати 

Дже ре лом прав лю ди ни є усвідо млен ня людсь кої гідності як ос нов ної
цінності. Освітній простір на вчаль но го за кла ду ство рю ють не ли ше пе да гогіч -
ний ко лек тив шко ли, дер жавні про гра ми і ви мо ги, що за кла дені у на вчаль -
но"ви хов ний про цес, але й інші суб’єкти, що пе ре бу ва ють як у самій школі,
так і у най б лиж чо му ото ченні: усі працівни ки шко ли, бать ки, по зашкільні на -
вчальні за кла ди, місце ва вла да, місце ва гро ма да в ціло му, і міліція. Су час на
шко ла ство рює, на жаль, не до стат ньо умов для про яву та пле кан ня людсь кої
гідності у ви хо ванців. За вдя ки зу сил лям ен тузіастів ок ремі на вчальні за кла ди
свою діяльність бу ду ють на прин ци пах прав лю ди ни, прав ди ти ни і то ле рант -
ності. Од нак у більшості ви падків ці по нят тя ви ко ри с то ву ють ся си ту а тив но,
від ви пад ку до ви пад ку, без гли бо ко го усвідо млен ня відповідаль ності кож -
но го у фор му ванні по ва ги до інте ресів кож ної ди ти ни, її по чут тя без пе ки,
людсь кої гідності, прав і сво бод. На жаль, у на шо му суспільстві сфор мо ва -
ний чіткий об раз міліції, зустріч з пред став ни ка ми якої є не ба жа ною та та -
кою, що містить у собі при хо ва ну не без пе ку. На зва «пра во охо ронні ор га ни»
май же не вик ли кає у більшості гро ма дян асоціації з охо ро ною прав і сво бод
лю ди ни. Обґрун то ваність чи не обґрун то ваність та ко го об ра зу не є те мою
видан ня, од нак, не зва жа ю чи на ло каль ний ха рак тер про ек ту, йо го учас ни ки
та ор ганіза то ри ма ють амбітну ме ту по ка за ти мож ли вості на ла го д жен ня
взаємодії між та ки ми різни ми за ме тою та ме то да ми ро бо ти інсти туціями як
шко ла і міліція у справі пра во во го ви хо ван ня шкільної мо лоді у дусі по ва ги
до прав лю ди ни та людсь кої гідності. 

Ма теріали цьо го ви дан ня ство ренні у рам ках ло каль но го пе да гогічно го
про ек ту «Шкільний міліціонер», що ре алізо ву вав ся у м. Чернігові та Чер ні -
гівській об ласті на про тязі дру гої по ло ви ни 2010 – пер шої по ло ви ни 2011 рр.
за до по мо гою Фон ду спри ян ня де мо кратії По соль ст ва США в Ук раїні.

Посібник скла дається з чо ти рь ох ча с тин. Пер ша ча с ти на – це те о ре тич -
ний по гляд на пра ва лю ди ни як ос но ву співжит тя у суспільстві, як істо рич не
яви ще, як ос но во по лож ний ме ханізм взаємодії лю ди ни і дер жа ви. У статті
роз гля дається на ла го д жен ня співпраці шко ли і міліції та по тре ба та кої
співпраці че рез приз му прав лю ди ни.

Дру га ча с ти на містить мірку ван ня з при во ду ак ту аль ності на ла го д жен ня
взаємодії пе да гогів та пра во охо ронців, ог ля до вий опис міжна род но го до -
свіду ре алізації співпраці шко ли та поліції, в ос нов но му на при кладі північно -
а ме ри кансь ких на вчаль них за кладів, та історію співпраці Цен т ру пра ва та
гро ма дянсь кої освіти шта ту Ала ба ма з ук раїнськи ми освітніми не уря до ви ми
ор ганізаціями. Тут же опи са ний ло каль ний пе да гогічний ек с пе ри мент за сто -
суван ня но вих для шко ли та міліції підходів до ство рен ня без печ но го се ре до -
ви ща для дітей з ме тою впроваджен ня інстру ментів ефек тив ної взаємодії 
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міліції, шко ли та місце вої гро ма ди, по бу до ва ної на прин ци пах по ва ги
до прав лю ди ни.

Тре тя ча с ти на містить аналіз ос нов них за вдань та суті пра во во го ви хо -
ван ня мо лоді з до клад ним аналізом за ко но дав чих мож ли во с тей пе да гогічної
та пра во охо рон ної скла до вих цьо го про це су. Аналіз за ко но дав ст ва про за -
вдан ня шко ли та міліції, опис функцій та струк тур них еле ментів інших ор га -
нів, що відповідальні за до три ман ня прав не по внолітніх, має бу ти ко ри сним
усім цільо вим гру пам чи тачів, як пе да го гам, так і пред став ни кам пра во охо -
рон них ор ганів, що пра цю ють з дітьми. Ма теріали посібни ка мо жуть бу ти
ви ко ри с тані у ро боті з дітьми, з пе да гогічним ко лек ти вом у ціло му, для ро бо -
ти з бать ка ми, для на ла го д жен ня співпраці у справі пра во во го ви хо ван ня
з пред став ни ка ми міліції, місце вих ор ганів вла ди то що.

Чет вер та ча с ти на при свя че на опи су кон крет ної мо делі взаємодії пе да го -
гічно го ко лек ти ву та міліціоне ра, що бу ла роз роб ле на та ап ро бо ва на в ме жах
ре алізації ло каль но го пе да гогічно го ек с пе ри мен ту в Чернігівській об ласті.
Пе да гогічні ре ко мен дації що до на ла го д жен ня спілку ван ня, роз вит ку ко -
муніка тив ної куль ту ри, опис соціаль них ро лей міліціоне ра, підлітка, по ра ди
що до кон крет них кроків по бу до ви взаємодії шко ли та міліції є змістом цієї
ча с ти ни ви дан ня. Відгу ки без по се редніх учас ників про ек ту та за про по но -
вані у до дат ках при кла ди на вчаль них семінарів, на вчаль но)ви хов них планів
та звітів на вчаль них за кладів ма ють до по мог ти за про ва ди ти за про по но ва ну
мо дель у будь)якій іншій школі за участі місце вих відділів міліції.

Ав то ри посібни ка та ко ор ди на то ри про ек ту ма ють надію, що про по но -
вані ма теріали мо жуть ста ти у на годі при пла ну ванні та ре алізації за ходів
вихов ної ро бо ти кож но го на вчаль но го за кла ду,спря мо ва них як на ди тя чу,
так і на до рос лу ау ди торію; співробітни ки пра во охо рон них ор ганів, що пра -
цю ють з дітьми, змо жуть знай ти тут ма теріали для влас ної са мо освіти, а та -
кож ма теріали для ефек тив но го спілку ван ня з не по внолітніми, при кла ди
спільних з пе да гогічним ко лек ти вом кроків у пре вен тивній ро боті зі шко ля ра -
ми то що. Та кож посібник мо же ста ти ча с ти ною за нять у си с темі підви щен ня
кваліфікації як пе да гогічних працівників, так і пред став ників пра во охо рон -
них ор ганів. 

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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Взаємодія школи і міліції побудована Взаємодія школи і міліції побудована 
на принципах прав людини: що це означаєна принципах прав людини: що це означає

Щоб відповісти на це пи тан ня, потрібно розібра тись у декількох ас пек -
тах. По�пер ше, що ми  маємо на увазі, го во ря чи про прин ци пи прав лю ди ни.
По�дру ге, що має ро би ти шко ла, аби ці прин ци пи (прав лю ди ни) справді
пра цю ва ли на її те ри торії. По�третє,  яким чи ном міліція мо же бу ти до тич на
до ство рен ня ат мо сфе ри по ва ги до прав лю ди ни в школі.

Поч не мо зі шко ли. Шко ла – це та інсти туція,  яка має пра цю ва ти в інте ре -
сах ди ти ни. Шко ла, в якій для дітей пра цю ють вчи телі, ор ганізо вується на -
вчаль но�ви хов ний про цес, є однією із ос нов них ла нок у за без пе ченні пра ва
на освіту. Шко ла – це ще й місце, де діти про во дять ле во ву до лю сво го ча су.
Шко ла – це фраг мент соціуму для ди ти ни, де є свої взаємовідно си ни, де пев -
ною мірою мож на ска за ти, що не має батьків, і ди ти на му сить бу ти са мо стій -
ною у ба га ть ох пи тан нях. Ди ти на з кож ним ро ком стає все відповідальнішою
за свої вчин ки, з кож ним ро ком во на стає до рослішою осо бистістю з вла сни -
ми по гля да ми і пе ре ко нан ня ми. Вчи телі спо с теріга ють цей про цес. На пев но,
са ме за ра ди та кої щас ли вої мож ли вості спо с теріга ти та ку ево люцію, а ще
й впли ва ти на цей про цес, вар то пра цю ва ти в школі. 

Бу де по мил ко вим уяв ля ти, що за галь на ат мо сфе ра в школі, кож на хви -
ли на шкільно го жит тя яки мось чи ном відірвані від на вчаль но�ви хов но го
про це су. Все взаємо пов’яза но. Все, що відбу вається в школі – є ча с ти ною
про цесів на вчан ня та ви хо ван ня. То му так важ ли во, щоб шкільне жит тя ґрун -
ту ва лось на прин ци пах прав лю ди ни і де мо кра тич них цінно с тей. Ми мо же мо
на вча ти цьо му, але це бу де швид ко зніве ль о ва но, як що те, що відбу вається
по за та ки ми уро ка ми, ви гля да ти ме по�іншо му. І тут слід та кож виз на ти, що
навіть під час подібних уроків трап ляється так, що підхо ди вчи те ля не
відповіда ють то му, чо му на ма гаємось на вчи ти.

Але пе ре дусім тре ба ро зуміти – що та ке пра ва лю ди ни. Що є важ ли вим,
ко ли го во ри мо про пра ва лю ди ни в школі. Спро буємо це зро би ти.

Пер ше пи тан ня, на яке тре ба відповісти – звідки пра ва лю ди ни по хо дять,
і чо му є не обхідність про них го во ри ти, на вча ти, ство рю ва ти ат мо сфе ру по -
ва ги до прав лю ди ни в школі.

Справді, ті пра ва, що їх прий ня то на зи ва ти фун да мен таль ни ми, ми
маємо за фак том сво го на ро д жен ня. Ніхто їх нам не да рує, ми їх не ку пуємо.
Во ни про сто є. Так, справді, во ни про сто є. Кож на лю ди на має пра ва лю ди ни
з мо мен ту сво го на ро д жен ня. Дже ре лом цих прав є людсь ка гідність і не по в -
торність кож ної осо би. Пра вам лю ди ни важ ко да ти єди не вірне виз на чен ня.
Да ти виз на чен ня людській гідності не мож на вза галі. Людсь ку гідність мож на
тільки відчу ти. Оче вид ним є ли ше те, що цей фе но мен  людсь кої гідності  на -
ле жить кожній лю дині не за леж но від будь�яких відмінно с тей або вчинків. 
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Це пев ний по ча ток для виміру, ро зуміння і по бу до ви кон цепції прав лю ди ни.
Людсь ка гідність витікає із са мо го фак ту на ро д жен ня лю ди ни, «...во на при та -
ман на як не мов ляті, яке ще не встиг ло нічо го вчи ни ти, так і за пек ло му зло -
чин цю...»1. Ціка во, що ко жен із нас, пе ре бу ва ю чи у тій самій си ту ації, має
неод на кові по чут тя. Це за ле жить від відмінно с тей. Це од на із важ ли вих при -
чин – чо му людській гідності не мож на да ти виз на чен ня або пе ре тво ри ти її
у жор ст ку нор му.

При пу с ти мо, у мікро рай оні або в не ве лич ко му на се ле но му пункті є шко -
ла, є вчи телі, які про во дять уро ки, учні за без пе чені підруч ни ка ми. На вчан ня
є до ступ ним для учнів, але чи для кож но го уч ня? В цій місце вості про жи ває
ди ти на, яка має інвалідність зо ру. Для неї цих умов не до стат ньо, аби освіта
са ме для неї  бу ла до ступ ною. Потрібні підруч ни ки, на пи сані аз бу кою «Брай -
ля», не обхідно, що би вчи телі бу ли підго тов лені, во лоділи ме то да ми на вчан -
ня дітей з та ки ми відмінно с тя ми.

Пра ва лю ди ни індивіду альні. Ми ве де мо мо ву про пра ва кож ної ок ре -
мої лю ди ни. Це важ ли во, оскільки кож на лю ди на має своє особ ли ве світо -
сприй нят тя, особ ливі мож ли вості. Те, що для однієї лю ди ни мо же бу ти
не важ ли вим – для іншої на впа ки – грає знач ну роль і впли ває на відчут тя
влас ної гідності. 

Але ви ни кає логічне за пи тан ня, а чо му ж тоді виділя ють, як ок ремі ка те -
горії, такі гру пи як біженці, діти, жінки, національні мен ши ни, лю ди з ін ва -
лідністю та інші... 

Спра ва в то му, що певні відмінності, котрі відрізня ють пред став ників цих
груп від інших осіб,  схожі і кон кре ти зу ють, що са ме оз на чає до три ман ня
або за без пе чен ня прав лю ди ни – кож но го стан дар ту прав лю ди ни, са ме
для пред став ників тієї чи іншої гру пи.

До се ре ди ни двад ця то го століття пра ва лю ди ни бу ли, за ве ли ким ра хун -
ком, ли ше ідеєю, яка пе ред ба ча ла не обхідність га рантій з бо ку дер жа ви
з при во ду то го, що ті фун да мен тальні цінності, які лю ди на має за фак том
сво го на ро д жен ня, бу дуть за хи щені. Ево люція прав лю ди ни – це історія
бороть би. Як це не па ра док саль но, але то го, з чим лю ди на на ро д жується,
необхідно бу ло постійно до ма га тись, ви бо рю ва ти. У різних країнах це відбу -
ва лось по5різно му, але завжди це бу ла бо роть ба про ти свавілля дер жа ви. 

Дер жа ву ство ри ли лю ди, що би по чу ва ти ся у без пеці, під за хи с том, за -
ради без пе ки влас них «індивіду аль них світів», по го див шись об ме жи ти пев -
ною мірою власні сво бо ди, відда ю чи ча с ти ну своєї влас ності. Дер жа ву лю ди
утри му ють, спла чу ю чи по дат ки, підтри му ють, ви ко ну ю чи гро ма дянські
обов’яз ки, наділя ю чи її ре сур са ми й си лою, аби во на ви ко ну ва ла свої функ -
ції. Дер жа ва ви ко нує функції ре гу ля то ра та за хис ни ка, що діє за до ру чен ням
лю дей, але при цьо му гро ма дянсь ке суспільство ви ко нує роль «сто ро жо во го
пса», кон тро лю ю чи – чи ви ко нує дер жа ва свої функції. Про те трап ляється
іноді, що си ла держави по вер тається про ти лю ди ни, частіше про ти пред став -
ників ок ре мої гру пи лю дей (мен шості) за ра ди бла га більшості. То му пра ва лю -
ди ни є ме жа ми вла ди більшості. Пра ва лю ди ни сто су ють ся відно син «вла да 
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(дер жа ва) – лю ди на». Са ме індивіду аль на сво бо да, ав то номність та мож ливість
до ма га тись ха рак те ри зу ють сто сун ки між лю ди ною і дер жа вою: «...Раб – слу га
завжди про сить, вільний індивід ви ма гає. До ма ган ня є важ ли вим ком по нен том
людсь кої гідності. За хист гідності, у свою чер гу, є однією із ос нов них функцій за -
хи с ту прав лю ди ни»2.

Су час на кон цепція прав лю ди ни по суті своїй ви ник ла як кон цепція об ме же -
но го су ве реніте ту дер жа ви. Зо к ре ма, при во дом ста ли зло чи ни про ти лю ди ни
в ча си нацистської диктатури та Дру гої світо вої війни. Ста ло мож ли вим, що в ок -
ремій дер жаві – в Німеч чині – вла да, що прий ш ла де мо кра тич ним шля хом, по чи -
нає зни щу ва ти дітей, жінок і чо ловіків ли ше за тою оз на кою, що во ни бу ли євре -
я ми. Ліквідації та кож підля га ли осо би, котрі ма ли психічні роз ла ди, ци га ни, пред -
став ни ки сек су аль них мен шин, політичні опо нен ти... З по чат ком Дру гої світо вої
війни ця політи ка за про ва д жу ва лась й на оку по ва них те ри торіях. 

Са ме відповіддю на цю своєрідну «кульмінацію хво ро би світо во го су спіль -
ства» ста ло ство рен ня Ор ганізації Об’єдна них Націй у 1946 році, а че рез три ро -
ки – 10 груд ня 1948 ро ку й прий нят тя за галь ної дек ла рації прав лю ди ни.     

«Універ саль на ідея прав лю ди ни з’яви лась од ра зу після Дру гої світо вої
війни. Во на роз гля да лась, як спосіб, що доз во лить по пе ре ди ти відро д жен ня фа -
шиз му та інших форм ав то ри тар но го правління, до сить по ши ре них у до воєнно му
світі. Во на по кли ка на бу ла зве с ти нанівець не без пе ку та кої си ту ації, ко ли – як це
бу ло в гітлерівській Німеч чині – за кон но ви б ра ний уряд міг здійсни ти зло чи ни
та жор сто кості від імені прав ля чої більшості...»3. 

От же, ка те горія прав лю ди ни діє ви ключ но у взаємовідно си нах між дер жа -
вою і лю ди ною. Пра ва лю ди ни – це межі вла ди. Во ни виз на ча ють ту сфе ру
життєдіяль ності, до якої вла да (дер жа ва) не мо же втру ча тись, та ті обов’яз ки, що
має дер жа ва сто сов но лю ди ни. Сто сун ки між вла дою та лю ди ною ма ють особ ли -
вий ха рак тер: «...Кон цепція прав лю ди ни ба зується на трьох по ло жен нях: по<пер -
ше, будь<яка вла да є об ме же ною; по<дру ге, кож на лю ди на має свій ав то ном ний
світ, втру ча тись до яко го не мо же жод на си ла; по<третє, кож на лю ди на, за хи ща -
ю чи свої пра ва, мо же ви су ва ти ви мо ги до дер жа ви4 – це ті взаємовідно си ни,
в полі яких діють пра ва лю ди ни. 

Пра ва лю ди ни мо жуть бу ти об ме жені за ра ди без пе ки інших, за ра ди прав
інших лю дей. На при клад, об ме жен ня сво бо ди лю ди ни, яка скоїла зло чин, об ме -
жен ня під час військо вих дій, над зви чай ної си ту ації. Ви клю чен ня ми із цьо го є так
звані «аб со лютні пра ва» – сво бо да від раб ст ва і підневільної праці, сво бо да від
ка ту вань та іншо го жор сто ко го при ни жу ю чо го гідність по во д жен ня і по ка ран ня.
Ці сво бо ди не мо жуть об ме жу ва тись за жод них об ста вин.

Пра ва лю ди ни не подільні, во ни пов’язані між со бою. Здійснен ня од но го пра -
ва, за зви чай, за ле жить від до три ман ня інших. Не має жод но го пра ва лю ди ни, що
вва жа лось би важ ливішим за інше.

Пра ва лю ди ни на ле жать кожній лю дині не за леж но від ра си, ко ль о ру шкіри,
статі, мо ви, релігії, політич них та інших пе ре ко нань, національ но го або соціаль -
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но го по хо д жен ня, ста ну здо ров’я, май но во го ста ну та інших відмінно с тей. Та ким
чи ном, пра ва лю ди ни універ сальні. Із універ саль ності прав лю ди ни ви хо дить ду -
же важ ли вий прин цип, на яко му ґрун ту ють ся пра ва лю ди ни – рівність. Усі люди є
рівни ми вже в то му, що во ни лю ди, во ни є рівни ми в своїй людській гід ності. 

По нят тя «рівності прав» є близь ким до по нят тя «за бо ро ни дис кримінації».
Дис кримінація ж, про сто ка жу чи – це будь(яка не обґрун то ва на раціональ но ди -
фе ренціація в пра вах і по вно ва жен нях за фізич ни ми або біологічни ми оз на ка ми.
Так, «...по ло жен ня, що за бо ро няє лю дині без зо ру ве с ти ав то мобіль, не є дис -
кримінацією, оскільки во но раціональ но обґрун то ва но, але за бо ро на на ви дан ня
прав водія біляв кам або ци га нам на пев но є про явом дис кримінації...»5. За бо ро -
на дис кримінації сьо годні – це ка те горія, що на ле жить до су час ної кон цепції прав
лю ди ни та є юри дич ною нор мою, що по кли ка на за хи ща ти кож но го індивіду у ма
від будь(якої спро би вла ди об ме жи ти в пра вах без раціональ но го на те обґрун -
ту ван ня.

Хто в школі пред став ляє дер жа ву? Які відно си ни є важ ли ви ми в кон тексті
прав лю ди ни в школі? 

Зро зуміло пе ре дусім сто сун ки «вчи тель – учень», «адміністрація шко ли –
учень». Зви чай но, на внутрішній ук лад шко ли впли ва ють і нор ма тивні ак ти та дії
місце вих і цен т раль них ор ганів вла ди, котрі ре гу лю ють пи тан ня освіти. То му важ -
ли ви ми бу дуть й відно си ни «місце ва або цен т раль на вла да, що ре гу лює пи тан ня
освіти – учні». В на шо му кон тексті важ ли во та кож і те, що од ним із учас ників на -
вчаль но(ви хов но го про це су мож на вва жа ти й міліціоне ра, який за своїми функ -
ціями має певні обов’яз ки що до шко ли. То му візьме мо до ува ги й відно си ни
«пра во охо ронні ор га ни, що співпра цю ють зі шко лою – учні». Бать ки є за кон ни ми
пред став ни ка ми дітей, які на вча ють ся в школі, і від їх імені пред став ля ють їх інте -
ре си. То му сто сун ки батьків з усіма пе реліче ни ми суб’єкта ми на вчаль но(ви хов -
но го про це су для нас та кож бу дуть ак ту аль ни ми.

При цьо му для шко ли й для ор ганів вла ди, що уп рав ля ють шко лою і кон тро -
лю ють ви ко нан ня дер жав них стан дартів з освіти, обов’язок до три му ва тись прав
лю ди ни оз на чає не тільки  не по ру шу ва ти їх, але й діяти для за без пе чен ня цих
прав. 

Не за бу ваємо й про пред став ників пе да гогічно го пер со на лу шко ли, чиї пра -
ва лю ди ни мо жуть бу ти по ру шені з бо ку керівних ор ганів – адміністрації шко ли,
місце во го Уп равління освітою або цен т раль них ор ганів вла ди. На вряд чи вчи -
тель, чиї пра ва лю ди ни зне ва жені, а він не здат ний їх за хи с ти ти, змо же ви хо ву -
ва ти у своєму уч неві вільну лю ди ну, яка має відчут тя влас ної гідності.

От же, так чи інак ше, в центрі ува ги в школі  є ди ти на. На вчаль но(ви хов ний
про цес існує для ди ти ни для то го, що би ди ти на ма ла мож ливість ре алізу ва ти 
пра во на освіту, ви хо ву ва лась в ат мо сфері по ва ги до прав лю ди ни і людсь кої
гідності.

Про що слід пам’ята ти, го во ря чи про пра ва ди ти ни? На це пи тан ня нам до по -
мо жуть відповісти те зи ек с пер та Гельсінсько го фон ду з прав лю ди ни (Вар ша ва,
Поль ща) – Ельжбет ти Чиж з її праці «Пра ва ди ти ни»6.  
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Да ле ко не завжди «пра ва ди ти ни» роз гля да ють ся в ка те горіях прав
лю ди ни. Ча с то во ни ото тож ню ють ся, особ ли во в се ре до вищі пси хо логів
і пе да гогів, з еле мен тар ни ми людсь ки ми по тре ба ми. Прий ня то го во ри -
ти: ди ти на має пра во ви хо ву ва ти ся у щас ливій сім’ї, пра во на лю бов 
і т. д.

У пре ам булі Кон венції про пра ва ди ти ни ска за но: «...ди тині для
повно го і гар монійно го роз вит ку її осо би с тості не обхідно рос ти у сімей -
ному ото ченні, в ат мо сфері ща с тя, лю бові й ро зуміння...». Справді 
не обхідно, хоч і до рос лим теж потрібні лю бов і ща с тя, але це зовсім
не оз на чає, що во ни ма ють на них пра во, яке мо же бу ти га ран то ва не
дер жа вою.

Ве ду чи мо ву про пра ва ди ти ни, слід узя ти до ува ги кілька ос нов них
по ло жень:

1. Пра ва ди ти ни на ле жать до ка те горії прав лю ди ни і вип ли ва ють із гід -
ності й не по втор ності ди ти ни як людсь кої осо би с тості.

2. Пра ва ди ти ни не слід ото тож ню ва ти з її еле мен тар ни ми по тре ба ми.
Не існує пра ва на ви хо ван ня в щас ливій сім’ї або пра ва на лю бов, хо -
ча це над зви чай но важ ливі по тре би для кож ної лю ди ни, а особ ли во
для ди ти ни.

3 Про пра ва ди ти ни, так са мо як і про пра ва лю ди ни, слід го во ри ти з по -
гля ду взаємин «вла да — осо бистість». Як що ди ти на має пра во, зна -
чить, дер жа ва зо бов’яза на за без пе чи ти їй мож ливість цим пра вом
ско ри с та ти ся. На при клад, пра во на на вчан ня оз на чає, що дер жа ва га -
ран тує кож но му до ступ до освіти, роз роб ляє про гра ми на вчан ня, го -
тує вчи тельські ка д ри і т.д. Дер жа ва ство рює си с те му освіти і роз роб -
ляє пра ви ла, що ре гу лю ють її функціону ван ня.

4. Пра ва ди ти ни, як і пра ва лю ди ни, підля га ють об ме жен ням, але тільки
та ким, які пе ред ба чені за ко ном і не обхідні в де мо кра тич но му су спіль -
стві на ко ристь дер жав ної без пе ки і суспільно го спо кою, з ме тою за -
побіган ня без чин ст вам і зло чин ності, для за хи с ту здо ров’я і мо раль -
ності або за хи с ту прав і сво бод інших осіб. Без за с те реж но, без
будь0яких ви нятків, має до три му ва ти ся тільки за бо ро на за сто су ван ня
ка ту вань, раб ст ва й ут ри ман ня в підневільно му ста но вищі.

5. Як що ди ти на/лю ди на має пев не пра во, то по винні існу ва ти про це ду -
ри йо го ви ко нан ня (ви мо ги). На явність пра ва оз на чає мож ливість
пред’яв лен ня пре тензій/ос кар жен ня, інак ше пра во за ли шається пу с -
тою дек ла рацією.

6. Пра ва ди ти ни не слід роз гля да ти крізь приз му сто сунків «бать ки – ди -
ти на». Діти підля га ють владі батьків, і са ме бать ки, в пер шу чер гу, 
ух ва лю ють рішен ня про їх ви хо ван ня і світо гляд. У батьків мо жуть 
бу ти найрізно манітніші уяв лен ня про те, як ви хо ву ва ти свою ди ти ну, 
і дер жа ва не мо же втру ча ти ся в це, хіба що бать ки не ви ко ну ють своїх
обов’язків сто сов но ди ти ни або зло вжи ва ють своєю вла дою над нею.
На цю те му вис лов лю ють ся до ку мен ти з прав лю ди ни/ди ти ни, зо к ре -
ма, Євро пейсь ка кон венція, ст. 2 про то ко лу № 1 «(...) Дер жа ва при
здійсненні функцій, які во на бе ре на се бе в га лузі освіти і на вчан ня,
по ва жає пра во батьків за без пе чу ва ти та ку освіту і та ке на вчан ня, які 
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відповіда ють їхнім релігійним і філо софсь ким пе ре ко нан ням»; Між -
на род ний пакт про цивільні і політичні пра ва, ст. 18 та 4: «Дер жа ви, що
бе руть участь у цьо му Пакті, зо бов’язу ють ся по ва жа ти сво бо ду
батьків і у відповідних ви пад ках за кон них опікунів за без пе чу ва ти
релігійне та мо раль не ви хо ван ня своїх дітей відповідно до своїх влас -
них пе ре ко нань». У Кон венції про пра ва ди ти ни в ст. 5 го во рить ся:
«Дер жа ви&учас ниці по ва жа ють відповідальність, пра ва та обов’яз ки
батьків (...) на леж ним чи ном уп рав ля ти і ке ру ва ти ди ти ною у здій -
сненні її прав, виз на них цією Кон венцією»; ст. 18: «1. Дер жа ви&учас -
ниці до кла да ють усіх мож ли вих зу силь до то го, щоб за без пе чи ти виз -
нан ня за галь ної і од на ко вої відповідаль ності обох батьків за ви хо ван -
ня і роз ви ток ди ти ни. (...) Як най кращі інте ре си ди ти ни є пред ме том
їхньої ос нов ної тур бо ти. 2.З ме тою га рантії та спри ян ня здійснен ню
прав, ви кла де них у цій Кон венції, дер жа ви&учас ниці на да ють бать кам
і за кон ним опіку нам на леж ну до по мо гу у ви ко нанні своїх обо в’яз ків
що до ви хо ван ня дітей і за без пе чу ють роз ви ток ме режі ди тя чих ус та -
нов». 

З на ве де них ви ще ци тат од но знач но ви хо дить, що пра ва ди ти ни ні
в яко му разі не став лять під за гро зу ав то ри тет до рос лих і ав то номність
сім’ї, як ствер д жу ють де які політи ки та пе да го ги. Во ни за бу ва ють про те,
що дер жа ва, виз на ю чи прин цип ав то ном ності сім’ї, втру чається в сі мей -
ні сто сун ки тільки в особ ли вих ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном. Сімей -
ні сто сун ки, зо к ре ма взаєми ни «бать ки — діти», є при ват ни ми, за барв ле -
ни ми емоційно і важ ко підда ють ся ко дифіку ван ню. Бать ки, які не лю б -
лять своїх дітей, не мо жуть по не с ти за це по ка ран ня. Во ни мо жуть
з’явити ся пе ред су дом тільки тоді, ко ли ни ми був по ру ше ний за кон, тоб -
то як що во ни зло вжи ва ють батьківською вла дою або не хту ють бать -
ківськи ми обов’яз ка ми. Втру чан ня су ду — це не фор ма по ка ран ня
батьків, це міра за без пе чен ня по ру ше но го бла га ди ти ни, що для неї осо -
би с то нерідко обер тається по ка ран ням, на при клад, вла ш ту ван ням у ди -
тя чий бу ди нок. І це єди ний ви па док су пе реч ності між пра ва ми ди ти ни
і пра ва ми батьків. На ща с тя, та ке трап ляється не ду же ча с то.

7. Бать ки є за кон ни ми опіку на ми ди ти ни і пред став ля ють її пе ред дер -
жав ни ми ор га на ми, та кож і в разі по ру шен ня їхніх прав. Як що бать ки
не в змозі піклу ва ти ся про ди ти ну, дер жа ва зо бов’яза на на да ти їй со -
ціаль ну опіку. 

8. Пра ва ди ти ни, як і пра ва лю ди ни, на ле жать кож но му і не за ле жать
від ви ко нан ня обов’язків. Не мож на поз ба ви ти прав, так са мо, як
і не мож на при пи ни ти їх дію. Як що ди ти на не ви ко нує своїх обов’яз -
ків, її мож на по ка ра ти, на при клад, поз ба вив ши за охо чен ня або при -
вілеїв, але не мож на поз бав ля ти ди ти ну прав.

9. Пра ва ди ти ни не вип ли ва ють із яки хось ви хов них кон цепцій або те о -
рій. По нят тя «пра ва ди ти ни» не слід ото тож ню ва ти з ан ти пе да гогікою,
«парт нерсь ким» або «без стре со вим» ви хо ван ням.

От же, пра ва ди ти ни – це в за галь но му ро зумінні пра ва лю ди ни,
з тією ли ше різни цею, що де я ки ми пра ва ми діти по чи на ють ко ри с ту ва &
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ти ся у міру дозріван ня й усвідо млен ня сво го ста но ви ща. Не во лодіючи
здатністю здійсню ва ти пра вові дії, діти не мо жуть самі до би ва ти ся ре -
алізації своїх прав. Від їхньо го імені діють бать ки або за конні опіку ни.
По нят тя «зрілість ди ти ни» має оціночні орієнти ри, що ус клад нює ви роб -
лен ня чітких на ста нов. Пра во суд дя ж уни кає пси хо ло го$соціологічних
кри теріїв, наслідком чо го є жорсткі вікові рам ки, що виз на ча ють мо мент
от ри ман ня ста ту су «зрілості», тоб то здат ності здійсню ва ти певні дії або
ух ва лю ва ти рішен ня, при чо му, ці рам ки ко ли ва ють ся в різних сфе рах
(...) пра ва.

...
Закінчу ю чи вступні за ува жен ня про пра ва ди ти ни, слід звер ну ти

ува гу на про бле му здійснен ня прав. «Ма ти пра во» оз на чає мож ливість
за яв ля ти пре тензію, ви ма га ти від вла ди ре алізації да но го пра ва. То му
са мо го ви кла ду пра ва в за коні за ма ло. По винні існу ва ти про це ду ри
здійснен ня прав, а діти і їхні за конні пред став ни ки, як пра ви ло, бать ки
по винні зна ти, які є пра ва і де та як до би ва ти ся їх ви ко нан ня. З іншо го
бо ку, в тих ви пад ках, ко ли по ру ше но інте ре си ди ти ни, слід, по мож ли -
вості, ко ри с ту ва ти ся за галь но прий ня ти ми про це ду ра ми вирішен ня
конфліктів.

Що ще слід ма ти на увазі, го во ря чи про пра ва лю ди ни в школі?7

Ду же суттєвим  є шкільне пра во – до ку мен ти, про це ду ри. Так, важ ли во, аби
нор ми ста ту ту, де за пи сані пра ва та обов’яз ки учас ників на вчаль но$ви хов но го
про це су, бу ли до ступні для цих учас ників на вчаль но$ви хов но го про це су. Аби по -
ло жен ня ста ту ту прий ма лись че рез де мо кра тич ну про це ду ру з ура ху ван ням ду -
мок пред став ників від усіх суб’єктів  на вчаль но$ви хов но го про це су. Окрім ста ту ту
на те ри торії шко ли діють й інші до ку мен ти, по ло жен ня яких ма ють відповіда ти
прин ци пам прав лю ди ни.

Ве ли ке зна чен ня має на явність тем, пов’яза них з пра ва ми лю ди ни у про гра -
мах на вчан ня та ви хо ван ня. 

Умо ви та інфра с т рук ту ра на те ри торії шко ли ма ють га ран ту ва ти без пе ку,
не при ни жу ва ти людсь ку гідність. 

Вар то не за бу ва ти, що в школі ре алізується пра во на освіту. В цьо му кон тексті
важ ли ви ми є якість освіти, рівний до ступ (у то му числі, дітей з інвалідністю,
батьків  та ких дітей або їх за кон них пред став ників), ней т ральність світо гля ду (не -
обхідно по ка зу ва ти дітям різні дум ки, різні точ ки зо ру), од на кові кри терії до сту -
пу до на ступ них етапів освіти, відомі, чіткі й зро зумілі учас ни кам на вчаль но$ви -
хов но го про це су кри терії оціню ван ня. 

Та ким чи ном, шко ла, що ґрун тується на прин ци пах прав лю ди ни, вклю -
чає ши ро кий спектр ас пектів, її функцій, ме то ди ки і за вдань. Про рівень ува ги
між народ ної спільно ти го во рить той факт, що Ге не раль на асам б лея ООН 14 лип -
ня 2005 р. за твер ди ла «Всесвітню Про гра му освіти у сфері прав лю ди ни». В плані
дій пер шо го ета пу (2005–2007 рр.) да ної про гра ми в розділі «С» «Се ре до ви -
ще на вчан ня» вка зується – що са ме має за без пе чу ва ти шко ла, які еле мен ти
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7 Ви ко ри с тані те зи Ма же ни Ра фальсь кої – ек с перт Гельсінсько го Фон ду з Прав Лю -
ди ни (Вар ша ва, Поль ща). – Гро мадсь ка ор ганізація «Еду ка тор» (Лом жа, Поль ща).



мають існу ва ти та ефек тив но діяти в школі, що ґрун тується на прин ци пах прав
лю ди ни8.

Яким же чи ном міліція мо же бу ти до тич на до ство рен ня ат мо сфе ри по ва ги
до прав лю ди ни в школі?

Міліція є однією із дер жав них інсти туцій, що постійно кон так тує зі шко лою.
Во на має й певні обов’яз ки що до участі у житті шко ли. 

Найбільш важ ли вим та пріори тет ним у діях міліції на те ри торії шко ли має
бути су во ра відповідність за ко нам та прин ци пам прав лю ди ни.У разі ви ник нен ня
си ту ацій, ко ли є підо зра у не пра вомірній по ведінці уч ня, дії міліціоне ра, що
повністю відповіда ють про це дурі, є пер шим кро ком до та кої взаємодії. По*дру ге,
са ме в школі мож на поміти ти про бле ми ди ти ни, котрі мо жуть бу ти пов’язані з на -
силь ст вом, жор сто ким по во д жен ням. Шко ла і міліція діють у парт нерстві і від по -
відно до за ко но дав ст ва ре алізу ють, та ким чи ном, важ ливі й відповідальні власні
обов’яз ки, котрі по кла дені на ці інсти туції в та ких ви пад ках. По*третє, міліціонер,
який співпра цює зі шко лою, на ба га то ефек тивніше мо же здійсни ти свої обов’яз -
ки що до інфор му ван ня та пре вен тив ної ро бо ти, оскільки пи тан ня та кої взаємодії
мож на об го во ри ти, вклю чи ти до на вчаль но*ви хов но го пла ну ро бо ти шко ли, зро -
би ти цей про цес без пе рерв ним та успішно інте г ро ва ним до на вчаль но*ви хов но -
го про це су. По*чет вер те, навіть самі фор ми сто сунків з уч ня ми та їх бать ка ми,
педа гогічним пер со на лом, зміст цієї ро бо ти фор мується  у за леж ності від цілей,
з яки ми при хо дить міліціонер до шко ли. На жаль, у ба га ть ох ви пад ках спо сте -
рігаємо, що прак ти ка та ко го спілку ван ня зво дить ся до за ля ку ван ня, ба чен ня
у кожній ди тині по тенційно го по руш ни ка за ко ну, пра вил то що. 

Підхід, що ґрун тується на пра вах лю ди ни, ба зується на по вазі до людсь кої
гідності і, як це не вва жа лось би па ра док саль но з точ ки зо ру існу ю чої ре аль ності,
дає на ба га то більше ефек ту у ви хо ванні вільної і по ряд ної лю ди ни, аніж ті підхо -
ди, що у більшості ви падків ви ко ри с то ву ють ся за раз.    
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8 Див. Все мир ная про грам ма об ра зо ва ния в об ла с ти прав че ло ве ка, ут верж ден ная Ге -
не раль ной Ас сам б ле ей ООН 14.07.2005 (ури вок у До дат ку 1.А).



Яким є досвід спільної діяльності право Яким є досвід спільної діяльності право --
охоронних органів та загальноосвітніхохоронних органів та загальноосвітніх
шкіл шкіл 

1. Чому співпраця школи і міліції є актуальною

Більшість бать ків та пе да го гів шкіл за ува жу ють ос танніми ро ка ми зро с -
тан ня не бла го по луч чя у світі ди тин ст ва. Су час на суспільна си ту ація пов’яза на
не ли ше з тра диційни ми зміна ми ціннісних орієнтацій по колінь. Еко номічна
та соціаль но#політич на кри зи, що періодич но стру шу ють ук раїнське та й,
зре ш тою, гло баль не суспільство, кри за інсти ту ту сім’ї, но ва роль ЗМІ і нові
спо со би міжо со бистісних ко мунікацій, ма со ви зація куль ту ри, втра та
більшістю ук раїнських гро ма дян відчут тя ста лості, незмінності куль тур них,
соціаль них орієнтирів при зво дять до кри зи ви хо ван ня, кри зи освіти, кри зи
осо би с тості. У та ких умо вах ди ти на й підліток ста ють особ ли во ураз ли ви ми
що до не га тив них про явів суспільних не га раздів, сто сов но них частіше по ру -
шу ють ся ба зові пра ва й сво бо ди. Як за зна ча ють спеціалісти АПН, «на разі
в ди тя чо му се ре до вищі спо с терігається не хту ван ня пра во ви ми, мо раль ни -
ми, соціаль ни ми нор ма ми, спад інте ре су до на вчан ня і суспільно ко рис ної
праці. Осо бистість су час них дітей вирізняє не ли ше про гре су ю ча відчу же -
ність, підви ще на три вожність, ду хов на спу с то шеність, а і цинізм, жор сто -
кість, про яви різних форм на силь ст ва та аг ресії, гру бе став лен ня до до рос -
лих, низь кий рівень емоційної при хиль ності до членів ро дин, невідвіду  вання
на вчаль них за нять, відчу жен ня від шкільно го се ре до ви ща, зло чи ни, скоє ні
не по внолітніми»1. Такі не га тивні про це си у се ре до вищі шкільної мо лоді
отри ма ли у спеціалістів на зву девіант ної по ведінки.

Девіант на по ведінка2 дітей і мо лоді тор кається усіх сфер соціаль но го
функціону ван ня і про яв ляється у на сильстві та аг ресії, не га тив но му став -
ленні до ото чен ня, не здатністю про гно зу ва ти ре зуль та ти своєї по ведін -
ки, низь ки ми ко муніка тив ни ми на вич ка ми.
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1 Про ект Кон цепції пре вен тив но го ви хо ван ня дітей і мо лоді в си с темі освіти Ук раїни
[Еле к трон ний ре сурс]. – www.iitzo.gov.ua. – Інсти тут інно ваційних тех но логій
і зміс ту освіти Міністер ст ва освіти і на уки, мо лоді та спор ту, 2011. – Ре жим до сту пу:
http:// www.iitzo.gov.ua/files/proekt_konsepsiyi_preventuvnogo_vuxovannyi.rar.

2 Від сло ва «девіація» – відхи лен ня від ос нов ної до ро ги, та ким чи ном, девіант на по -
ведінка – це по ведінка, що вик ли кає за непо коєння. Девіант на по ведінка дітей і мо -
лоді тор кається усіх сфер соціаль но го функціону ван ня і про яв ляється у на сильстві
та аг ресії, не га тив но му став ленні до ото чен ня, не здатністю про гно зу ва ти ре зуль -
та ти своєї по ведінки, низь ки ми ко муніка тив ни ми на вич ка ми.
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Найс при ят ливіши ми умо ва ми девіант ної по ведінки є: відсутність ус та -
нов ки на пра цю і на вчан ня; відсутність са мо кон т ро лю, чут ливість до сто рон -
ніх впливів, до гос трих пе ре жи вань, по тяг до діяль ності у не фор мальній під -
літковій групі, не адек ват на са мо оцінка. Ти по логічні ри си осо би с тості з деві -
ант ною по ведінкою: слаб ка адап тація до но вих си ту ацій, конфліктів, підви -
ще на три вожність, психічна незрілість, де пре сивність, вжи ван ня нар ко тиків,
ал ко го лю3. 

Су во рим до ка зом прав ди вості цих вис новків є дані дер жав ної ста ти с ти -
ки що до не по внолітніх, котрі ста ли об’єктом ува ги з бо ку пра во охо рон них
ор ганів, сто сов но підлітко вої зло чин ності та дані про те, скільки осіб до 18 ро -
ків самі ста ли жерт вою пра во по ру шень (до да ток № 2). Оскільки про ект
«Шкільний міліціонер», в рам ках яко го ство рені про по но вані на вчаль но+ме -
то дичні ма теріали, ре алізо ву вав ся у на вчаль них за кла дах Чер ні го ва та Чер -
нігівської об ласті – по даємо тут ста ти с тичні ма теріали, котрі ілю с т ру ють ре -
гіональ ну си ту ацію.

Дані про підлітків, які пе ре бу ва ли на обліку в підрозділах 
криміна ль ної міліції у спра вах дітей ор ганів внутрішніх справ Ук раїни 

у 2009/2010 на вчаль но му році ( Чернігівська об ласть)

+7%

Дані про зло чи ни та пра во по ру шен ня, скоєні не по внолітніми 
у 2009/2010 на вчаль но му році (Чернігівська об ласть)

+120%

Дані про не по внолітніх, які самі по терпіли від зло чинів 
у 2009/2010 на вчаль но му році (Чернігівська об ласть) 

+11%

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

� __________________

3 Див.: Омері І. Д. Девіант на по ведінка як чин ник по ру шен ня суспільно го жит тя
підлітків [Еле к трон ний ре сурс]: . – Інсти тут пси хо логії і соціаль ної пе да гогіки Київ сь -
ко го універ си те ту ім. Бо ри са Грінчен ка, 2010. – Ре жим до сту пу: http://www.psyh.
kiev.ua/Омері_І.Д._Девіант на_по ведінка_як_чин ник_по ру шен ня_суспільно -
го_жит тя_підлітків.
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Як ми ба чи мо, ця ста ти с ти ка на пря му сто сується зло чинів і пра во по ру шень,
тоб то є сфе рою про фесійно го інте ре су міліції. Од нак дані ад ре со вані ли с том Мі -
ністер ст ва освіти і на уки об ла сним ор га нам освіти, котрі, у свою чер гу, на ос нові
та ких цифр роб лять вис нов ки про дієвість чи недієвість пра во ви хов ної ро бо ти
на вчаль них за кладів. Та ким чи ном, при наймні на рівні кон ста тації си ту ації «бла -
го по луч ності» чи «небла го по луч ності» що до не по внолітніх спо с терігається спіль -
на діяльність освітян та міліціонерів. Ефек тив не ви ко нан ня обов’язків шко лою
та міліцією пе ред ба чає по бу до ву взаємовідно син, котрі спирають ся на спів працю.
І історія співпраці ор ганів внутрішніх справ та на вчаль них за кладів ве ли ка. Втім
пи тан ня од не: чи вра хо ву ють ся інте ре си дітей при та ких взаємовідно си нах і як са -
ме, що є по каз ни ком ефек тив ності співробітництва для шко ли та для ОВС? Особ -
ли во після 27 ве рес ня 1991 ро ку, ко ли на бу ла чин ності Кон венція ООН про пра ва
ди ти ни, пи тан ню за хи с ту прав ди ти ни приділяється ба га то ува ги, і ба га то пи тань
вре гу ль о ва но у відповідності до норм міжна род но го за ко но дав ст ва. Втім, у січні
2011 ро ку, ко ли Ук раїна звіту ва ла ся ООН про до три ман ня прав ди ти ни, Комітет
з прав ди ти ни ООН за зна чив, що він «гли бо ко за не по коєний існу ван ням ри зиків
по вер нен ня до ка раль них підходів у ро боті з дітьми, які ма ють конфлікт із за ко -
ном»4.

Як мо же бу ти по6іншо му, як ди ти ну за охо чен ням, по хва лою, зацікав леністю
спо ну ка ти до на вчан ня, пра вомірної по ведінки, са мо ви хо ван ня? Пи тан ня, що
ціка вить батьків, шко лу, міліцію, гро мадські ор ганізації. І чи не пер ши ми в Ук раї -
ні вчи телі з пред став ни ка ми гро мадсь ких об’єднань по ча ли ціка ви ти ся досвідом
по бу до ви співпраці між шко лою та міліцією.

2. Яким є міжнародний досвід співпраці правоохоронців
та педагогів

Історія роз вит ку про гра ми «Шкільний поліцейсь кий» в США роз по ча ла ся на -
прикінці 506х рр. ХХ ст. У м. Флінт шта ту Мічи ган бу ла ре алізо ва на пер ша про гра -
ма підго тов ки офіцерів поліції до ро бо ти в шко лах у якості шкільних поліцейсь ких
(т. зв. School Resource Officers –Шкільний ре сурс ний співробітник). Про тя гом на -
ступ них 10 років кількість поліцейсь ких у шко лах знач но ви рос ла, про те виз на -
чаль ний вплив на роз ви ток про гра ми ма ли ви пад ки ма со вих вбивств у шко лах
на прикінці 906х рр. Де які опо нен ти про гра ми ствер д жу ють, що при сутність полі -
цейсь ких у школі ство рює се ре до ви ще, схо же на «військо вий табір» або «в’яз ни -
цю». Чи справді це так? Бе зу мов но, ні.

На справді, більшість шкільних поліцейсь ких (а та кож інший пер со нал, від -
повідаль ний за без пе ку у школі), мо жуть ствер д жу ва ти, що за час ро бо ти у школі
во ни змог ли по пе ре ди ти більше не без печ них інци дентів у порівнянні з аре ш та ми,

2. Яким є досвід спільної діяльності правоохоронних органів та загальноосвітніх шкіл

� __________________

4 За ключні ре ко мен дації Коміте ту з прав ди ти ни ООН [Еле к трон ний до ку мент]: postup.
lg.ua. – Гро мадсь ка ор ганізація Пра во за хис ний центр «По ступ», 2011. – Ре жим до сту пу:
http://postup.lg.ua/zaklyuchni6rekomendaciyi6komitetu6z6prav6ditini6oon.
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які бу ло фак тич но здійсне но. Функції шкільно го поліцейсь ко го мож на пред ста ви -
ти у ви гляді «триєди ної мо делі», яка вклю чає підтрим ку пра во по ряд ку, кон суль -
ту ван ня шко лярів та здійснен ня пра во вої освіти. Для то го, щоб по вною мірою
зро зуміти цей ас пект шкільної без пе ки, сто сун ки між співробітни ка ми поліції
та шко ла ми слід роз гля да ти, у пер шу чер гу, як такі, що но сять пре вен тив ний ха -
рак тер, а не ка раль ний, і не ство рю ють умо ви у школі, які б на га ду ва ли в’яз ни -
цю5. Аме ри кансь кий досвід за про ва д жен ня шкільних поліцейсь ких – ре сурс них
співробіт ників бе зу мов но спо ну кав суспільство та пе да гогів до пев них сумнівів
та за пи тань. Знай ом ст во з ци ми за пи тан ня ми до по ма гає шу ка ти пра вильні
відповіді в ук раїнських ре аліях.

Де сять пи тань що до про гра ми «Шкільний ре сурс ний співробіт -
ник», які став лять най частіше6

1. Хто та кий шкільний ре сурс ний співробітник?
2. Яким чи ном підхід про гра ми «Шкільний ре сурс ний співробітник» від -

різняється від підхо ду інших про грам, зо к ре ма «Крам ни ця із полі -
цейсь ким»7?

3. Яка роль гро ма ди у про грамі «Шкільний ре сурс ний співробітник»?
4. Яким чи ном підхід, прий ня тий у рам ках про гра ми «Шкільний ре сурс -

ний співробітник», взаємодіє з інши ми стра тегіями, спря мо ва ни ми
на бо роть бу з на силь ст вом у школі?

5. Яки ми яко с тя ми по ви нен во лодіти шкільний поліцейсь кий і яким чи -
ном по ви нен відбу ва ти ся відбір поліцейсь ких на цю по са ду? 

6. Як сто сун ки шкільно го ре сурс но го співробітни ка зі шко лою, в якій він
пра цює (з бать ка ми, уч ня ми, вчи те ля ми, іншим пер со на лом та ди -
рек то ра ми), впли ва ють на ро бо ту та роз ви ток про гра ми?

7. Яким чи ном зовнішні сто сун ки шкільно го ре сурс но го співробітни ка
(із вла сним відділком, муніци паль ни ми ус та но ва ми та гро ма дою за -
га лом) впли ва ють на ви ко нан ня ним своїх обов’язків?

8. Чи вар то шкільно му поліцейсь ко му но си ти уніфор му та зброю?
9. Яким чи ном мож на виз на чи ти вплив про гра ми?

10. Яким чи ном гро ма да мо же виз на чи ти, що при сутність поліцейсь ко го
у місцевій школі при не се ко ристь?

Впа дає в око різно а с пектність по гля ду на діяльність шкільних ре сурс них спів -
робітників: від пер со наль них яко с тей цих лю дей, спо со бу взаємодії полі цей сь ких
з гро ма дою та інши ми зацікав ле ни ми сто ро на ми до оцінки ефек тив ності при сут -
ності фігу ри шкільно го поліцейсь ко го та йо го діяль ності.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

� __________________

5 За да ни ми Національ ної служ би без пе ки та охо ро ни шко ли США [Еле к трон ний ре -
сурс]: www.ncdjjdp.org. – The North Carolina Department of Juvenile Justice and
Delinquency Prevention, 2000. – Ре жим до сту пу: http://www.ncdjjdp.org/cpsv/pdf_
files/nij_sro_rpt.pdf.

6 What We Know About the Effectiveness of Assigning Police Officers to Schools [Еле к трон -
ний ре сурс]: www.popcenter.org. – Center for Problem Oriented Policing, 2011. – Ре жим
до сту пу: http://www.popcenter.org/responses/school_police/3.

7 Про гра ма «Крам ни ця із поліцейсь ким» («Shop with a Cop») бу ла роз по ча та у 2003 році.
Про гра ма бу ла роз роб ле на з ме тою по бу до ви по зи тив них сто сунків між поліцейсь ки -
ми та дітьми гро ма ди.
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Про гра ма співробітництва між поліцією та шко ла ми ста ла роз пов сю д жу ва ти -
ся за ме жа ми ок ре мих штатів та ста ла впро ва д жу ва ти ся в Ка наді, Ве ликій Бри -
танії та інших країнах. Як за ува жи ли дослідни ки То рон то (Ка на да), що оціню ва -
ли вплив співпраці шкіл та спеціаль них ре сурс них осіб від поліції на по чат -
ку 2000�х років8, ре зуль та том про гра ми ста ло по кра щан ня за ходів без пе -
ки у шко лах:

� Шко лярі, вчи телі та пред став ни ки адміністра тив но го пер со на лу за зна чи ли
зростання по чут тя без пе ки у школі та на пришкільній те ри торії під час та після
ре алізації про гра ми.

� Шко лярі після реалізації програми бу ли більш схиль ни ми роз повіда ти про
ситуації, де вони виступали як жертви злочину  на відміну від попе ред нього
періоду, коли частіше надавали інформацію про правопорушення, свідками
яких вони були.

� Змен ши ла ся кількість повідо млень про пра во по ру шен ня як на те ри торії шко -
ли, так і на до вко лишній те ри торії після ре алізації про гра ми. 

Ре зуль та ти оцінки про гра ми, яка впро ва д жу ва ла ся у То рон то, свідчать про
на явність ря ду по зи тив них ре зуль татів для шкіл за га лом і для дітей зо к ре ма.
Особ ли вий вплив відчу ли діти, які без по се ред ньо спілку ва ли ся зі шкільним
поліцейсь ким. Ре алізація про гра ми сприяє по пе ре д жен ню зло чинів, кращій звіт -
ності що до скоєння зло чинів, по бу дові сто сунків поліції зі шко ла ми та місце вою
гро ма дою. 

У 2005 році про гра ма «Шкільний ре сурс ний співробітник» у США ста ла
пред ме том національ ної оцінки ре алізації про гра ми9. Бе ру чи до ува ги ре зуль та -
ти ми ну лих оцінок про гра ми «Шкільний ре сурс ний співробітник», для цілей по -
точ но го досліджен ня бу ло виз на че но декілька за пи тань. Пи тан ня бу ли сфор му -
ль о вані з ме тою вста нов лен ня: 1) які са ме фак то ри у про грамі впли ва ють на шко -
лярів та ким чи ном, що во ни більш вільно мо жуть повідо мля ти про здійснен ня
зло чи ну; 2) які фак то ри про гра ми впли ва ють на відчут тя дітьми без пе ки. 

Аналіз бу ло здійсне но на ос нові да них, от ри ма них у ре зуль таті опи ту ван ня
907 шко лярів. На ос нові цих да них бу ло роз г ля ну то декілька дослідниць ких
питань:

1. Чи впли ває ча с то та взаємодії між шкільним поліцейсь ким та шко ля ра ми
на їх відчут тя без пе ки?

2. Чи впли ває по зи тив не став лен ня до шкільно го поліцейсь ко го на відчут тя
шко ля ра ми без пе ки?

3. Чи впли ва ють фак то ри, що сто су ють ся ото чу ю чо го се ре до ви ща, як, на при -
клад, скоєння зло чи ну у влас но му рай оні або ми нулі ви пад ки зну щань,
на відчут тя шко ля ра ми без пе ки?

2. Яким є досвід спільної діяльності правоохоронних органів та загальноосвітніх шкіл

� __________________

8 What We Know About the Effectiveness of Assigning Police Officers to Schools [Еле к трон -
ний ре сурс]: www.popcenter.org. – Center for Problem Oriented Policing, 2011. – Ре жим
до сту пу: http://www.popcenter.org/responses/school_police/3.http://www.popcen-
ter.org/responses/school_police/3.

9 Jack McDevitt, Jenn Panniello. National Assessment of School Resource Officer Programs:
Survey of Students in Three Large New SRO Programs [Еле к трон ний до ку мент]: www.
ncjrs.gov. – National Criminal Justice Reference Service, 2005. – Ре жим до сту пу: http://
www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/209270.pdf.
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4. Чи підви щує ча с то та взаємодії між шкільним міліціоне ром та шко ля ра ми
рівень ком фор ту шко лярів у то му, щоб повідо ми ти про вчи нен ня зло чи ну?

5. Чи підви щує по зи тив не став лен ня до шкільно го поліцейсь ко го рівень ком -
фор ту шко лярів у то му, щоб повідо ми ти про вчи нен ня зло чи ну?

6. Чи зво дять нанівець ре зуль та ти взаємодії між поліцейсь ким та шко ля ра ми,
по зи тив не став лен ня та ком фортність що до повідо млен ня про скоєння зло -
чи ну фак то ри, що сто су ють ся ото чу ю чо го се ре до ви ща?

7. Чи впли ває на відчут тя шко ля ра ми без пе ки ком фортність що до повідо млен -
ня про скоєння зло чи ну?

Ре зуль та ти досліджен ня доз во ли ли зро би ти вис но вок, що існує декілька фак -
торів, які впли ва ють на відчут тя дітьми ком фор ту що до повідо млен ня про вчи -
нен ня зло чи ну та відчут тя без пе ки у школі:

Існує тісний зв’язок між ча с то тою спілку -
ван ня між шко ля ра ми та шкільним ре сур -
сним співробітни ком і відчут тям шко ля ра -
ми ком форт ності що до повідо млен ня про
скоєння зло чи ну. Тим не мен ше дослі -
джен ня до ве ли, що часті роз мо ви зі шко -
ля ра ми мо жуть бу ти менш впли во ви ми,
ніж це вва жа ло ся спо чат ку. На відчут тя
шко ля ра ми ком фор ту що до повідо млен ня
про скоєння зло чи ну мо же впли ва ти ре пу -
тація шкільно го поліцейсь ко го: шко лярі,
які один раз поспілку ва ли ся зі шкільним
поліцейсь ким, мо жуть «по ши рю ва ти ін -
фор мацію» з при во ду то го, чи вар то з ним
роз мов ля ти іншим шко ля рам. 

Існує тісний зв’язок між по зи тив ним став -
лен ням до шкільно го ре сурс но го спів ро -
бітни ка та відчут тям ком фор ту що до по -
відо млен ня про скоєння зло чи ну. Шко ля -
рі, які по зи тив но став лять ся до шкільно го
поліцейсь ко го, більш схильні до то го, аби
повідо ми ти йо му про скоєння зло чи ну. Бу -
ло ви яв ле но, що у порівнянні з інши ми
шко ля ра ми учні, які ма ють по зи тив не
став лен ня до поліцейсь ко го, у 2,5 ра зи
більш схильні повідо ми ти про скоєння
зло чи ну.

Відчут тя підлітка ми без пе ки та кож тісно
пов’яза но з го товністю повідо мля ти про
вчи нен ня зло чи ну. Шко лярі, які повідо -
мили, що во ни по чу ва ють се бе без печ но
у школі, у 2,5 ра зи більше го тові повідо ми -
ти про зло чин, ніж інші.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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Сто сов но відчут тя без пе ки бу ло ви яв ле но:

� Більшість шко лярів (92%), які ма ють по зи тив не ставлен ня до шкільно го ре -
сурс но го співробітни ка, повідо мля ють про те, що во ни без печ но по чу ва ють
се бе у школі, на відміну від 76%, які не ма ють та ко го став лен ня. 

� Кількість зло чинів, скоєних у влас но му рай оні, та відчут тя без пе ки ма ють
зво ротній зв’язок: чим мен шим є рівень зло чинів, скоєних у рай оні про жи -
ван ня ди ти ни, що до яких во на поінфор мо ва на,  тим без печніше во на по чу -
вається у школі.

� Діти, які бу ли об’єкта ми будь&яких зну щань, по чу ва ють се бе менш без печ но,
ніж ті діти, які уникли цього досвіду.

За га лом, досліджен ня по ка за ло, що найбільш силь ним був вплив по зи тив -
но го став лен ня до шкільно го ре сурс но го співробітни ка се ред шко лярів. Такі ре -
зуль та ти свідчать про важ ливість виз на чен ня най кра щих ме тодів ство рен ня по -
зи тив но го іміджу шкільно го поліцейсь ко го. 

Ду же важ ли во, аби шко лярі повідо мля ли про пра во по ру шен ня і зло чи ни, які
вчи ня ють ся на те ри торії шко ли. Ре зуль та ти досліджен ня свідчать, що скоріше
повідо млять про скоєння зло чи ну ті шко лярі, які по ва жа ють шкільно го поліцейсь -
ко го та відчу ва ють ком форт по ряд з ним. 

Ці дані до во дять по зи тив ний вплив співпраці шко ли та поліції на стан справ
з без пе кою та профілак ти кою пра во по ру шень, тоб то на са мих шко лярів. Але й
на співробітників поліції участь в цих та подібних про гра мах та кож має по зи тив -
ний вплив. Як го во рять пред став ни ки про гра ми «Шкільний ре сурс ний спів ро біт -
ник» з м. Ед мон тон шта ту Кен туккі: «Для кож но го з офіцерів досвід участі у про -
гра мі ду же ко рис ний, оскільки про тя гом своєї ро бо ти во ни на ла го д жу ють дружні
сто сун ки як зі шко ля ра ми, так і з пер со на лом шкіл. Ця по са да дає мож ливість офі -
це рам поліції роз ви ва ти на вич ки публічних ви с тупів, тре нерські та лідерські на -
вич ки. Це – яс к ра вий при клад по бу до ви довіри та взаємо ро зуміння між поліцією
та місце вою гро ма дою»10.

3. Завдяки чому міжнародний досвід громадянської
освіти почав запроваджуватися в Україні

Ук раїна як не за леж на дер жа ва приєдна ла ся до Ра ди Євро пи у 1994 році, 
і з цьо го ча су бе ре участь в ух ва ленні відповідних до ку ментів, що сто су ють ся
освіти. Ви ко нан ня ре ко мен дацій Ра ди Євро пи на національ но му рівні є ча с ти ною
міжна род них зо бов’язань на шої дер жа ви. Такі ре ко мен дації сто су ють ся істо рич -
ної освіти, пра во вої освіти, інклю зив ної освіти то що. Ще у 1985 році бу ла прий -
ня та Ре ко мен дація № R (85)7 Коміте ту Міністрів дер жав&членів Ра ди Євро пи про
ви кла дан ня та вив чен ня прав лю ди ни в шко лах. У цій Ре ко мен дації за зна чається
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10 School Resource Officers [Еле к трон ний ре сурс]: www.edmontonpolice.ca. – Edmonton
Police Service, 2010. – Ре жим до сту пу: http://www.edmontonpolice.ca/communitypo -
licing/familyprotection/schoolresourceofficers.aspx.
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пе релік обов’яз ко вих тем, на при кладі яких мож на вив ча ти пра ва лю ди ни, як от:
ос новні ви ди прав лю ди ни, обов’язків, зо бов’язань, відповідаль ності; різні фор -
ми не спра вед ли вості, нерівності й дис кримінації, вклю ча ю чи нерівність ста тей
та ра сизм; відо мих лю дей, ру хи й події, успіхи й по раз ки в історії та три ва ючій
нині бо ротьбі за пра ва лю ди ни; ос новні міжна родні дек ла рації та кон венції про
пра ва лю ди ни, такі як За галь на дек ла рація прав лю ди ни та Кон венція за хи с ту
прав лю ди ни й ос нов них сво бод. Не менш важ ли ви ми для ефек тив ної освіти є
на ступні ви мо ги11:

Ви кла дан ня і вив чен ня прав лю ди ни по вин но бу ти по зи тив но орієнто ва -
ним. Оскільки чис ленні при кла ди по ру шен ня прав лю ди ни мо жуть ви -
кли ка ти в учнів відчут тя без по рад ності й відчаю, не обхідно де мон ст ру -
ва ти їм та кож при кла ди успіхів і про гре су. 

Де мо кратії най кра ще мож на на вчи ти ся в де мо кра тичній ат мо сфері, де
за охо чується участь, де мож на відвер то вис лов лю ва ти й об го во рю ва ти
дум ки, де га ран то ва на сво бо да вис лов лю вань і для учнів, і для вчи телів,
де па ну ють чесність і спра вед ливість. Та ким чи ном, це є не обхідною
умо вою ефек тив ності вив чен ня прав лю ди ни. 

Шко ли по винні за охо чу ва ти участь у своїй діяль ності батьків та рідних.
Це мо же бу ти участь шкіл у ро боті не дер жав них ор ганізацій, що мо жуть
зби ра ти інфор мацію, вив ча ти си ту ацію та ма ти без по се редній досвід
успішної бо роть би за пра ва й гідність лю ди ни. 

На прикінці 1990/х – на по чат ку 2000/х років ба га то ук раїнських освітян за в -
дя ки про гра мам обмінів та на вчаль них візитів, як от «Парт не ри в освіті», «Освіта
для де мо кратії в Ук раїні» та інш. от ри ма ли унікаль ну мож ливість оз най о ми ти ся
з міжна род ним досвідом гро ма дянсь кої та пра во вої освіти. Все ук раїнська Асо -
ціація ви кла дачів історії, гро ма дя ноз нав ст ва та суспільних дис циплін «Нова До -
ба» на ла го ди ла співробітництво з Цен т ром пра ва і гро ма дянсь кої освіти зі шта ту
Ала ба ма (США). У 2003 році у рам ках цьо го співробітництва де ле гація вчи телів
відвіда ла своїх аме ри кансь ких ко лег (керівник гро мадсь кої ор ганізації М’АРТ
Сергій Бу ров та   один із співав торів да но го посібни ка Святослав Ра туш няк вхо ди -
ли до скла ду де ле гації).

Са ме в рам ках цьо го на вчаль но го візи ту ук раїнські вчи телі впер ше по знай о -
ми ли ся з декілько ма успішни ми про ек та ми, які ре алізо ву ва ли ся Цен т ром у спів -
праці з кілько ма аме ри кансь ки ми ор ганізаціями і бу ли спря мо вані на по кра щан -
ня взаємовідно син між місце вою поліцією та шко ла ми, а та кож на на вчан ня шкіль -
ної мо лоді у сфері пра ва і місце во го за ко но дав ст ва. Са ме в Ала бамі ук раїнські
вчи телі по ба чи ли на власні очі, що співпра ця мож ли ва, і во на бу дується з ви ко -
ри с тан ням но вих підходів, що за сно вані, в пер шу чер гу, на по вазі до прав лю ди -
ни. В Ала бамсь ко му центрі пра ва і гро ма дянсь кої освіти роз ро би ли на вчаль ний
курс і ство ри ли од ной мен ний посібник під на звою «Грай за пра ви ла ми» (Play be
the Rules) з тим, аби до по мог ти шкільним поліцейсь ким у ро боті з дітьми, а та кож
для то го, щоб да ти до дат кові інстру мен ти вчи те лям і поліцейсь ким у оз най ом лен -
ні дітей з ти ми за ко на ми, які діють на те ри торії шта ту Ала ба ма. Для підго тов ки
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11 Див. текст Ре ко мен дації № R (85)7 у до дат ку № 1.
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вчи телів і поліцейсь ких до ро бо ти з уч ня ми на ос нові посібни ка «Грай за пра ви -
ла ми» в Ала бамсь ко му центрі по ча ли про во ди ти на вчальні семіна ри для від по -
відних цільо вих груп. Після про хо д жен ня на вчан ня поліцейсь кий і вчи тель
пліч�о�пліч при сту па ли до на вчан ня дітей у шкільно му класі. Та кож ство рені
та діють Асоціація шкільних поліцейсь ких шта ту Ала ба ма(TAASRO), до скла ду
якої вхо дять як поліцейські, так і вчи телі та Національ на асоціація шкільних полі -
цейсь ких(NASRO). Мо дель співпраці шко ли та поліції в США, яка скла дається
з трьох ком по нентів: на вчальні посібни ки, спільна освітня підго тов ка поліцейсь -
ких і вчи телів і без по се ред ня прак тич на ро бо та поліцейсь ких з уч ня ми, бу ла
сприй ня та і поліцією, і вчи те ля ми, і дітьми, а то му спри я ла ста нов лен ню успішної
співпраці між місце вою поліцією і шко ла ми у рам ках відповідної про гра ми Ала -
бамсь ко го цен т ру пра ва і гро ма дянсь кої освіти.

4. Як саме в Україні скористалися досвідом співпраці 
з міжнародними партнерами

Про гра ма «Шкільний поліцейсь кий» ма ла ак ту альність і для Ук раїни, оскіль -
ки як ук раїнські шко ли, так і пред став ни ки ор ганів внутрішніх справ, що пра цю -
ють в інте ре сах дітей, ма ють взаємні обов’яз ки, які, на жаль, ви ко ну ють ся не -
ефек тив но. Бе зу мов но, мо дель США не мо же бу ти повністю скопійо ва на для Ук -
раїни. Різне за ко но дав ст во, функціональні обов’яз ки пред став ників ор ганів
внутрішніх справ, фінан су ван ня відповідних га лу зей, куль ту ра та філо софія прав
лю ди ни дик ту ють свої пра ви ла по бу до ви мо де лей співпраці. Тим не мен ше, оче -
вид ним є те, що ос новні підхо ди і прин ци пи співпраці між шко лою та поліцією, які
за сто со ву ва ли ся у Спо луч них Шта тах Аме ри ки, мо жуть бу ти впро ва д жені й в Ук -
раїні. 

Пер шим ре зуль та том співпраці вчи теліві – членів Все ук раїнської асоціації
«Но ва До ба» з Ала бамсь ким цен т ром пра ва і гро ма дянсь кої освіти ста ло ви дан -
ня посібни ка «Жи ви за пра ви ла ми»12 у 2005 році. Посібник бу ло ство ре но та
адап то ва но на ос нові вже зга да но го посібни ка «Грай за пра ви ла ми». Ав то ра ми
ук раїнської версії посібни ка ста ли досвідчені вчи телі�прак ти ки, що бра ли участь
у міжна род них про ек тах з істо рич ної та гро ма дянсь кої освіти. Пра цю ва ти вчи -
телів з підруч ни ком «Жи ви за пра ви ла ми» на вча ли тре не ри ВА «Но ва  До ба»
на спеціалізо ва них семіна рах з підго тов ки вчи телів для ро бо ти з уч ня ми на ос нові
но во го ви дан ня. Вже пізніше у м. Жи то мирі бу ли зроб лені перші спро би до лу -
чити пред став ників ор ганів внутрішніх справ до цієї діяль ності. В Чернігові ко -
манда гро мадсь кої ор ганізації М’АРТ ак тивізу ва ла роз по ча ту ко ле га ми ро бо ту
у 2009 році, ма ю чи на меті об’єдна ти три ком по нен ти, які про по нує аме ри кансь -
ка мо дель співпраці між шко ла ми та поліцією. Провівши оцінку влас них ре сурсів
та мож ли во с тей, мож ли во с тей шко ли та міліції, що пра цю ють з дітьми, бу ло виз -
на че но старт про ек ту «Шкільний міліціонер» – 2010 рік.
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12 Ре мех Т., Го ло со ва Н., Ра туш няк С. Жи ви за пра ви ла ми: Навч.�ме тод. посіб. з пра во -
вої освіти та ви хо ван ня учнівської мо лоді / Упор. Го ло со ва Н.. – Львів: Все ук раїнська
асоціація ви кла дачів історії та суспільних дис циплін «Но ва До ба», 2005.
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5. Якими є кроки реалізації проекту «Шкільний міліціо� 
нер» у Чернігівській (пілотній) області

З квітня 2010 по тра вень 2011 років. в Чернігівській об ласті відбу вав ся ло каль -
ний пе да гогічний ек с пе ри мент, який по ля гав в ап ро бації мо делі ефек тив нішої
співпраці шко ли і міліції у п’яти на вчаль них за кла дах об ласті та ви роб лен ня ре ко -
мен дацій, які мо жуть бу ти цінни ми при впро ва д женні цієї мо делі в інших
навчаль них за кла дах Ук раїни.

Мо дель, за про по но ва на на вчаль ним за кла дам, вклю чає нові для шко ли
та міліції підхо ди до ство рен ня без печ но го се ре до ви ща для дітей та має на меті
ство рен ня інстру ментів ефек тив ної взаємодії міліції, шко ли та місце вої гро ма ди,
по бу до ва ної на прин ци пах по ва ги до прав лю ди ни і вра хо вує най кращі інте ре си
ди ти ни. 

Про ек том ви ко на но за вдан ня: 

1. На ла го д же но ефек тив не співробітництво між 5 шко ла ми та пред став ни ка ми
ор ганів внутрішніх справ Чернігівської об ласті, за час яко го інтен сифіку ва ла -
ся пра во ви хов на ро бо та у на вчаль них за кла дах, зрос ло за без пе чен ня без пе -
ки та до три ман ня прав лю ди ни в школі;

2. Ви ко на ний аналіз чин но го за ко но дав ст ва та роз пов сю д же ної прак ти ки
взаємодії шко ли і міліції та вис лов лені про по зиції що до по си лен ня ефек тив -
ності та кої взаємодії;

3. Підго тов ле но на вчальні про гра ми та про ве де но спільні тренінги для учас -
ників про ек ту (працівників пра во охо рон них ор ганів, які пра цю ють з дітьми
та шко лою, пе да гогів, пред став ників адміністрації та працівників соціаль -
но+пси хо логічної служ би на вчаль них за кладів, сту дентів)

4. І влас не підго тов ле но до ви дан ня посібник, що ілю с т рує досвід про ек ту
«Шкільний міліціонер» та містить ме то дичні ре ко мен дації що до ор ганізації
подібної мо делі в будь+яко му на вчаль но му за кладі.

Під час ре алізації про ек ту відбу ва ло ся кілька зустрічей пред став ників усіх
цільо вих груп, на яких бу ли виз на чені як рівень по треб шко ли і міліції в обо піль -
ній діяль ності, так і ті про бле ми, що існу ють і мо жуть впли ва ти на якість співпраці.
Оцінка взаємної го тов ності відбу ва ла ся за на да ною шка лою, і учас ни ки зустрічі
у травні 2010 ро ку за зна чи ли на ступ не:

� Пред став ни ки шкіл відміти ли по всяк час ну го товність пред став ників ор ганів
внутрішніх справ за за пи том шко ли (за галь на оцінка 4,3 ба ли) про во ди ти за -
хо ди у рам ках пре вен тив но+профілак тич ної ро бо ти, про во ди ти бесіди с уч -
ня ми, які не відвіду ють за нят тя, ма лолітніми та не по внолітніми пра во по руш -
ни ка ми. За уча с тю пред став ників ор ганів внутрішніх справ у шко лах про во -
дять ся профілак тичні ра ди, пе да гогічні ра ди, кон фе ренції то що. Ме то дичні
ма теріали го ту ють як самі вчи телі, так і пред став ни ки КМСД. Діяльність пред -
став ників криміна ль ної міліції у рам ках пре вен тив но+профілак тич ної ро бо ти
є різно манітною: за сто со ву ють ся різні ме то ди ки, на очність, віде о ма теріали.
Роз мо ви з уч ня ми в ос нов но му відбу ва ють ся у формі діало гу. Ве ли кою мірою
ува га учнів під час та ких бесід звер тається на їх обов’яз ки, оскільки (як на
дум ку пред став ників шкіл, так і на дум ку опе ра тив них співробітників) діти є
до сить обізна ни ми у своїх пра вах, на відміну від своїх обов’язків. За га лом
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бу ло відзна че не ду же по зи тив не став лен ня до співпраці між шко лою та мілі -
цією, ціка вий ха рак тер та кої співпраці.

� По при зацікав леність обох сторін у співпраці, су часні ре алії зво дять нанівець
праг нен ня вста но ви ти си с те ма тич ну взаємодію між за зна че ни ми струк ту ра -
ми (об’єктив на мож ливість працівників КМСД си с те ма тич но про во ди ти за -
хо ди у за галь но освітніх на вчаль них за кла дах от ри ма ла оцінку ли ше в 2,8 ба -
ли за п’яти баль ною шка лою). Се ред вка за них про блем та пе ре пон на шля ху
співробітництва шко ли та міліції бу ли за зна чені на ступні:

1. Не чи сель ний штат відділів криміна ль ної міліції. Найбільша кількість пра -
цівників задіяна у м. Чернігові – 7 осіб. У рай он них відділах криміна ль ної
міліції у спра вах дітей задіяно по 1–2 осо би, які об слу го ву ють на вчальні за -
кла ди сіл, роз та шо ва них на відстані кількох де сятків кіло метрів, що уне -
мож лив лює відвіду ван ня за кладів з ме тою си с те ма тич но го про ве ден ня
профілак тич ної ро бо ти, а та кож ро бо ти з дітьми, які пе ре бу ва ють у кон -
флікті з за ко ном. Кількість працівників у рай он них відділах КМСД бу ла
змен ше на ос таннім ча сом; у не да ле ко му ми ну ло му кількісний склад цієї
струк ту ри у різних адміністра тив них оди ни цях був більшим.

2. Плинність кадрів. Най кращі працівни ки дов го не за ли ша ють ся на по саді
у КМСД. Це сто сується і дільнич них інспек торів, які та кож відвіду ють на -
вчальні за кла ди. Це оз на чає, що се ред тих пред став ників ОВС, які пра цю -
ють зі шко лою та дітьми, над зви чай но ма ло тих, хто дійсно співпра цює зі
шко ла ми на постійній ос нові, обізна ний із си ту ацією у на вчаль но му за кла -
ді, знає дітей, які по тре бу ють особ ли вої ува ги.

3. Низь ка за робітна пла та – відсутність ма теріаль ної зацікав ле ності у ро боті
на постійній ос нові у струк ту рах УМВС, які діють в інте ре сах дітей.

4. Вплив політич ної си ту ації на ро тацію кадрів.
5. Відсутність ініціати ви збо ку де я ких шкіл що до взаємодії з ор га на ми внут -

рішніх справ. Го ло вна при чи на цієї про бле ми по ля гає у то му, що пред став -
ни ки адміністрації шкіл, не ба жа ю чи по ни жен ня рей тин гу сво го на вчаль -
но го за кла ду, на ма га ють ся «не ви но си ти сміття з ха ти». В ос нов но му це
сто сується си ту ацій, ко ли у школі на явні про бле ми з де я ки ми уч ня ми. Такі
шко ли на ма га ють ся виріши ти про бле ми вла сни ми си ла ми, не звер та ю -
чись до пред став ників ор ганів внутрішніх справ. 

6. Не зацікав леність як ор ганів освіти та ор ганів про ку ра ту ри у ре альній кар -
тині з по ру шен ня ми прав ди ти ни та пра во по ру шен ня ми вза галі. У ви пад -
ку, ко ли шко ла звер тається до ор ганів внутрішніх справ з при во ду вчи нен -
ня пра во по ру шен ня уч нем або інших схо жих про блем, ди рек то ру шко ли
мо же бу ти надісла на до га на за не якісне ви ко нан ня ви хов ної ро бо ти. Від -
повідні ор га ни внутрішніх справ мо жуть от ри ма ти у ана логічній си ту ації
до га ну за не ефек тивність про ве ден ня пре вен тив но?профілак тич ної ро бо -
ти у та ко му за кладі. З іншо го бо ку, як що профілак тич на ро бо та про во дить -
ся опе ра тив ни ми співробітни ка ми си с те ма тич но, це впли ває на «рівень
роз крит тя зло чинів і бо роть бу зі зло чинністю. 

Учас ни ки ро бо чої зустрічі оз ву чи ли на ступні про по зиції що до по кра щан ня
ефек тив ності взаємодії між шко лою та міліцією: 

1. Збільшен ня шта ту співробітників криміна ль ної міліції у спра вах дітей, особ -
ли во у рай он них відділах.

2. Яким є досвід спільної діяльності правоохоронних органів та загальноосвітніх шкіл
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2. Має бу ти на ла го д же на си с те ма тич на взаємодія між шко лою та міліцією,
зок ре ма, про ве ден ня си с те ма тич них профілак тич них за ходів.

3. Не обхідно за лу ча ти до співробітництва батьків.
4. За умо ви, як що пред став ник криміна ль ної міліції у спра вах дітей бе ре біль -

ше участі у житті шко ли, по ви нен існу ва ти чіткий опис йо го обов’язків та вста -
нов лені кон кретні сфе ри йо го діяль ності у стінах шко ли, при взаємодії з діть -
ми, вчи те ля ми та пред став ни ка ми адміністрації на вчаль но го за кла ду. 

Та ким чи ном, ре алізація ло каль но го про ек ту в Чернігівській об ласті «Шкіль -
ний міліціонер» із за лу чен ням освітян та пред став ників ОВС по ка за ла не обхід -
ність взаємо нав чан ня та чітко го пла ну ван ня діяль ності.

Пер шо чер го ву роль у ре алізації ініціати ви приділе но освітньо му ком по нен ту
про ек ту. Освітній ком по нент в «Шкільно му міліціоне рові» – це так зва ний на -
вчаль ний курс, який вклю чає в се бе дві про гра ми семінарів для цільо вої ау ди -
торії, опис їх освітньої підго тов ки, і ба зується на прак тич но му досвіді та вклю чає
ек с перт ну підтрим ку учас ників про ек ту. Ме тою роз роб ки та ко го кур су є ба жан ня
по гли би ти рівень знань учас ників про ме ту і за вдан ня пра во вої освіти не по вно -
літніх, про функціональні обов’яз ки шко ли і ор ганів внутрішніх справ у цій ца рині,
збільши ти пе да гогічну і пси хо логічну го товність перш за все міліціонерів для
участі у співробітництві зі шко лою, да ти «ре цепт» про ве ден ня семінарів зі спільної
підго тов ки вчи телів та міліціонерів че рез опис прак тич них вправ та тренінго вих
по рад. Всі семіна ри, тренінги мо жуть бу ти різни ми, ад же їх відрізня ти ме місце -
вий кон текст, склад учас ників, мо ти вація, по зиція. Але всі такі на вчальні за хо ди
мо жуть ма ти єди ну струк ту ру та змісто вну ча с ти ну. 

Ре зуль та та ми семінарів ста ли п’ять сумісно роз роб ле них планів спільної ді -
яль ності шко ли та міліції. Дані пла ни13 є ти ми ре зуль та та ми діяль ності, котрі мі -
стять в собі обґрун то вані та уз го д жені зі всіма чле на ми кож ної ко ман ди за хо ди,
ініціати ви, що сто су ють ся діяль ності «шкільно го міліціоне ра». Як по ка зав досвід,
ви ко нан ня планів за ле жа ло від ре алістич но го підхо ду до по ста нов ки ме ти і підбо -
ру за ходів та від то го, наскільки взаємно до сяж ни ми бу ли очіку вані ре зуль та ти,
які на вчаль ний за клад та співробітник КМСД ба жа ли до сяг ти у сфері пра во во го
і пре вен тив но го ви хо ван ня.
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13 Ча с ти на з них пред став ле на у До дат ках.



Що таке правова культура Що таке правова культура 
і чому її потрібно виховуватиі чому її потрібно виховувати

1. Що таке правова куль ту ра і правове виховання

Куль ту ра лю ди ни – це рівень ро зу мо во го та мо раль но го роз вит ку лю ди -
ни. Термін «куль ту ра лю ди ни» поєднує в собі мо ральні та ма теріальні
цінності, вміння, знан ня, зви чаї та тра диції… 

Інко ли ка жуть – лю ди на низь кої куль ту ри – це лю ди на з низь ким рівнем
інте лек ту, по га ни ми ма не ра ми, то що.

Розрізня ють політич ну, пра во ву, ху дож ню, ма теріаль ну, ду хов ну, фізич -
ну, інфор маційну куль ту ри. 

Пра во ва куль ту ра – це ступінь відповідності по ведінки всіх і кож но го
пра во вим нор мам, прин ци пам, знан ням, цінно с тям, ро зумінням, на  -
стро ям, які у сфері пра ва сприй нятті людь ми і ре алізу ють ся в юри дичній
прак тиці.

Скла до ви ми правової культури є:

� на явність пра во вих знань (знан ня норм пра ва, поінфор мо ваність, ро зу -
міння змісту за конів, вміння тлу ма чи ти по ло жен ня нор ма тив но&пра во -
вих актів);

� по важ не став лен ня до пра ва (ро зуміння не обхідності та ко рис ності норм
пра ва, мо раль ний обов’язок по ва жа ти пра во);

� відповідність по ведінки лю ди ни пра во вим нор мам (вміння за сто со ву ва -
ти на прак тиці здо буті знан ня, ви ко ри с то ву ва ти за кон для за хи с ту своїх
прав та інте ресів, вміння орієнту ва ти ся у склад них пра во вих си ту аціях).

Функціями пра во вої куль ту ри є:

� ре гу ля тив на (рег ла мен тує по ведінку лю дей, за без пе чує діяльність усіх
скла до вих суспільства);

� інфор маційна (пра вові знан ня, пра во ва інфор мація);
� ціннісна (оцінка по ведінки осо би).

Од ним із важ ли вих на прямків фор му ван ня пра во вої куль ту ри ди ти ни є
пра во ве ви хо ван ня. 

Пра во ве ви хо ван ня – це ціле с пря мо ва ний постійний вплив на фор -
муван ня пра во вої куль ту ри та пра вомірної по ведінки дітей.

Пра во ве ви хо ван ня потрібне, що би ди ти на зна ла, ро зуміла, до три му ва -
ла ся і по ва жа ла вста нов лені за ко но дав ст вом нор ми і пра ви ла, тоб то от ри ма&
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ла прак тичні юри дичні знан ня та на вич ки, які не обхідні для фор му ван ня
відповідної життєвої ком пе тент ності. Ця життєва соціаль на ком пе тентність
доз во лить зро с та ючій мо лодій лю дині свідо мо оби ра ти тип по ведінки, стиль
спілку ван ня, влас ну життєву по зицію, ефек тивні та без печні спо со би взає -
модії осо би с тості з ок ре ми ми людь ми, соціаль ни ми гру па ми й інсти ту та ми.

Пра во ве ви хо ван ня потрібно та кож і для то го, аби ди ти на ро зуміла
та усвідо млю ва ла не га тив та наслідки про ти прав ної по ведінки й пра во по ру -
шень, щоб вона не тільки не до пу с ка ла цьо го у своїх діях, а й, по%мож ли -
вості, бо ро ла ся із ци ми не га тив ни ми яви ща ми. Ад же са ме пра вові знан ня
та на вич ки є за по ру кою як змен шен ня пра во по ру шень, так і мож ли во с тя ми
са мо ре алізації та са мо за хи с ту вже з ди тин ст ва.

Як суспільство впли ває на пра во ве ви хо ван ня

На пра во ве ви хо ван ня шко лярів впли ва ють об’єктивні та суб’єктивні
чин ни ки, що мо жуть бу ти, у свою чер гу, як по зи тив ни ми, так і не га тив ни ми.

До об’єктив них по зи тив них чин ників, що ззовні спри я ють пра во во му ви -
хо ван ню, на ле жать: 

� рівень усвідо млен ня й до три ман ня прав і сво бод у суспільстві;
� діяльність дер жав них інсти тутів та ор ганів вла ди;
� якість де мо кратії та рівень сфор мо ва ності гро ма дянсь ко го суспільства;
� стан за ко но дав ст ва то що.
Об’єктив ни ми не га тив ни ми чин ни ка ми, тоб то та ки ми, що ус клад ню ють

пра во ве ви хо ван ня, є: 
� недієвість або не до стат ня дієвість ме ханізмів за хи с ту прав лю ди ни; 
� по ру шен ня у пра вовій сфері та не до стат ня ре акція дер жав ної вла ди на

них;
� низь кий ав то ри тет ор ганів вла ди, відповідних інсти туцій;
� соціаль на не спра вед ливість;
� про га ли ни у за ко но давстві.

По зи тив ни ми суб’єктив ни ми (внутрішніми) чин ни ка ми є ви со кий рівень
індивіду аль ної пра восвідо мості, на ста но ва на пра вомірну по ведінку, пра во -
ва ви хо ваність…; не га тив ни ми, на впа ки, – низь кий рівень пра восвідо мості,
на ста но ва на про ти прав ну по ведінку, на без карність, все доз во леність,
безвідповідальність то що.

Які є спо со би й за со би пра во во го ви хо ван ня

Пра во ва освіта.

Пра во ва про па ган да.

Ос нов ни ми спо со ба ми пра во% Діяльність пра во  %
во го ви хо ван ня шко лярів є: охо рон них ор ганів.

Пра вомірна по ведінка
членів суспільства.

Са мо ви хо ван ня.

� Пра во ва освіта – ово лодіння знан ня ми про пра во як си с те му взаємос то сунків
осо би і дер жа ви, ос нов за ко но дав ст ва; на бут тя вмінь ви ко ри с то ву ва ти пра -
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вові знан ня та по ло жен ня нор ма тив но�пра во вих актів й ви бу до ву ва ти мо -
делі по ведінки відповідно до норм пра ва в різних пра вовідно си нах. Ме то ди
адміністра тив но го впли ву, такі як пе ре ко нан ня, при мус і по ка ран ня, та кож
мо жуть ма ти освітньо�ви хов ний ефект і без по се ред ньо, і як при клад по зи -
тив но го вирішен ня юри дич них си ту ацій.

� Пра во ва про па ган да – публічне за охо чен ня пра вомірної по ведінки та пуб ліч -
не за су д жен ня не пра вомірної, по ши рен ня знань що до норм та пра вил за ко -
но дав ст ва як че рез за со би ма со вої інфор мації (Інтер нет, те ле ба чен ня, пре -
са), так і шля хом ор ганізації ви хов них го дин та по за уроч них за ходів із юри с -
та ми й працівни ка ми пра во охо рон них ор ганів.

� Без по се ред ня діяльність пра во охо рон них ор ганів – рішен ня судів, при -
тягнен ня до відповідаль ності за скоєння пра во по ру шень ор га на ми міліції
та про ку ра ту ри дітей та/або їхніх батьків (осіб що їх заміня ють).

� Пра вомірна по ведінка ото чу ю чих до рос лих та од нолітків, які ста ють взірця ми
у своїх діях для інших. Та ки ми діями мо жуть бу ти до по мо га при роз критті
зло чинів та про ступків, за три ман ня пра во по руш ни ка, важ ливі свідчен ня, са -
мо за хист чи за хист друзів від про ти прав них по ся гань, діян ня, пов’язані із ри -
зи ком то що.

� Са мо ви хо ван ня – оцінка підлітком влас но го рівня пра во вої куль ту ри, своїх
дій що до чин но го за ко но дав ст ва, мо ти вація до по кра щан ня пра во вих знань
та умінь.

Засобами правової освіти й виховання є:

� Нор ма тив но�пра вові ак ти (Кон сти туція Ук раїни, за ко ни та підза конні ак ти,
міжна родні до ку мен ти з прав лю ди ни, прий няті ООН, Ра дою Євро пи, рішен -
ня Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни …).

� Ма теріали, що по пу ля ри зу ють та роз’яс ню ють за ко но дав ст во, розміщені
у ЗМІ як от: юри дичні кон суль тації, сторінки ад во катів та юристів, те ле пе ре -
дачі із су до ви ми засідан ня ми, радіо про гра ми із за про ше ни ми юри с та ми 
то що, а та кож відповідна літе ра ту ра, що є у вільно му про дажі та до ступ на
у бібліоте ках.

� Пра вові те левізійні та радіопро гра ми (но ви ни), які по да ють інфор мацію
про діяльність дер жав них та пра во охо рон них ор ганів, про скоєні пра во по -
рушення та їх роз крит тя, про бо роть бу із пра во по руш ни ка ми та її наслідки
(при тягнен ня до відповідаль ності).

� Ор ганізаційно�освітні за хо ди (зустрічі, лекції, бесіди, брейн�рин ги, кон фе -
ренції, КВК …).

Чо му пра во ве ви хо ван ня потрібно по чи на ти най раніше

За ко ни, вста нов лені в дер жаві, по винні по ва жа ти й ви ко ну ва ти усі гро ма дя -
ни, не за леж но від то го, по до ба ють ся во ни нам чи ні, знаємо ми про них чи ні. Як -
що ко жен член суспільства бу де до три му ва ти ся норм за ко но дав ст ва, свідо мо
спри я ти ме пра вомірній по ведінці се бе та сво го ото чен ня, тоді жит тя бу де без печ -
ним та ком форт ним. Са ме нор ми пра ва за хи ща ють лю ди ну, її пра ва та власність,
підтри му ють по ря док у дер жаві. 

Виз на чаль ну роль у фор му ванні пра во вої куль ту ри ди ти ни вже з пер ших
років жит тя відіграє ро ди на, сімей не ви хо ван ня. Ад же са ме бать ки є пер ши -
ми «вчи те ля ми» ди ти ни, са ме во ни вчать свою ди ти ну: що і як потрібно ро би ти,
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а чо го не мож на; що є до б ре, а що по га но і т.ін. Як що ди ти на от ри мує пра вильні
на ста но ви від батьків змал ку, як що во на бу де ба чи ти по зи тивні при кла ди став -
лен ня до за ко ну у власній ро дині, то це ба га то в чо му виз на чить її по ведінку
в про цесі роз вит ку та ста нов лен ня. Зро с та ю чи, ди ти на все більше соціалізу ється,
тоб то на її по ведінку по чи на ють впли ва ти ву ли ця й друзі, те ле ба чен ня та internet,
мікро# та ма к росоціаль не се ре до ви ще Особ ли вий відби ток на роз ви ток та фор -
му ван ня світо гля ду ди ти ни на кла дає пе ре бу ван ня в ди тя чих ко лек ти вах :
дошкільні ус та но ви, шко ла, по зашкільні на вчальні за кла ди то що. Чим швид ше
мо ло да лю ди на на бу де на ви чок ви со кої пра во вої куль ту ри, тим більше у неї
мож ли во с тей знай ти се бе, до сяг ну ти успіхів у на вчанні, ста ти успішною та впев -
не ною осо бистістю, зре алізу ва ти свої життєві пла ни. І, на впа ки, низь кий рівень
пра во вої куль ту ри, – це один із серй оз них чин ників, що не одмінно ра но чи пізно
при зве де до конфлікту лю ди ни із за ко ном, суспільством в ціло му, пе ре крес лив -
ши тим са мим як осо би с те жит тя лю ди ни, що по ру ши ла за кон, так і за вдав ши
шко ду жит тю, здо ров’ю чи май ну іншим по ст раж да лим осо бам.

У чо му по ля га ють особ ли вості фор му ван ня пра во вої куль ту ри ди ти ни

Фор му ван ня пра во вої куль ту ри у підро с та ю чо го по коління має свої особ ли -
вості. Ці особ ли вості пов’язані із тим, що шко лярі є не по внолітніми осо ба ми, 
що до яких за сто су ван ня за конів має свою спе цифіку. Та кож учні є за леж ни ми
від своїх батьків й зна хо дять ся на їхньо му ут ри манні, во ни по винні слу ха ти ся
своїх батьків й ви ко ну ва ти їхні вказівки та до ру чен ня, які мо жуть як ме жу ва ти
на грані за ко ну, так і бу ти по за за ко ном, чо го влас не ди ти на мо же не зна ти
й не ро зуміти. І, на решті, на про цес їхньо го ви хо ван ня здійснює вплив ціле
освітнє се ре до ви ще на вко ло ди ти ни : як шко ла та її тра диції вза галі, так і кон крет -
но взя тий пе да гог, – від клас но го керівни ка до ди рек то ра, ко жен із яких, в свою
чер гу, ма ють у влас но му «ар се налі» свої ме то ди й за со би впли ву та ви хо ван ня.
Та кож ди ти на і підліток пси хо логічно є більш враз ли ви ми у порівнянні з до рос ли -
ми, то му будь#яка невідповідність між «сло вом та ділом» сприй мається ни ми
без по се ред ньо, і «пра вильні» сло ва у та ких ви пад ках діють слаб ше, аніж вчин ки,
хай і «не пра вильні». 

Та кож важ ли во го зна чен ня на бу ває сам зміст пра во вої освіти, що є скла до -
вою пра во во го ви хо ван ня шкільної мо лоді. По#пер ше, зміст шкільних курсів пра -
во знав ст ва, на жаль зо се ре д жені на кон сти туційно му та криміна ль но му праві.
Ос таннє оз на чає, що на уро ках пе ре ва жа ють те ми, пов’язані з діяльністю дер жа -
ви, що для підлітка у ба га ть ох ви пад ках є аб ст ракт ним знан ням, та зі зло чи на ми
та криміна ль ни ми по ка ран ня ми. Внаслідок чо го ство рюється си ту ація, ко ли пе да -
гог «за ля кує» дітей криміна ль ни ми по ка ран ня ми, міліцією та су да ми, в’яз ни ця ми
та «зо на ми». По#дру ге, ґрун тов но роз гля да ю чи пи тан ня прав і сво бод лю ди ни
чи ди ти ни, прак тич но за бу ваємо про взаємозв’язок прав і обов’язків, про від по -
ві дальність як скла до ву ре алізації будь#яко го пра ва. По#третє, ми зустрічаємо ся
із пред став ни ка ми пра во охо рон них ор ганів, ор ганів у спра вах дітей, ор ганів опі -
ки і піклу ван ня, й зно ву ж та ки, здебільшо го ве де мо мо ву про не га тивні яви ща,
про бле ми, по ка ран ня і т. ін., а в ос нові спілку ван ня ле жать об ме жен ня, за бо ро ни
та по ка ран ня. Та ким чи ном, от ри мані у та ких си ту аціях знан ня є су то те о ре тич ни -
ми, й не не суть прак тич но го на ван та жен ня. А це при зво дить до то го, що от ри мані
в школі знан ня підлітки не пов’язу ють з влас ною по ведінкою та з по ведінкою най -
б лиж чо го ото чен ня.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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2. Які завдання школи у вихованні правової культури
молоді?

Пра во ву скла до ву на вчаль но�ви хов но го про це су відо б ра же но в усіх най -
важ ливіших нор ма тив но�пра во вих ак тах, що рег ла мен ту ють діяльність за галь но -
освітніх за кладів.

Так, За кон Ук раїни «Про освіту» виз на чає, що ме тою освіти є всебічний роз -
ви ток лю ди ни як осо би с тості та най ви щої цінності суспільства, роз ви ток її та -
лантів, ро зу мо вих і фізич них здібно с тей, ви хо ван ня ви со ких мо раль них яко с тей,
фор му ван ня гро ма дян, здат них до свідо мо го суспільно го ви бо ру, зба га чен ня на
цій ос нові інте лек ту аль но го, твор чо го, куль тур но го по тенціалу на ро ду, підви щен -
ня освітньо го рівня на ро ду, за без пе чен ня на род но го гос по дар ст ва кваліфіко ва -
ни ми фахівця ми.

За кон Ук раїни «Про за галь ну се ред ню освіту» виз на чає за вдан ня за галь ної
се ред ньої освіти. А са ме, у статті 5 вста нов лює, що «за вдан ня ми за галь ної се ред -
ньої освіти є: ви хо ван ня в учнів (ви хо ванців) по ва ги до Кон сти туції Ук раїни, дер -
жав них сим волів Ук раїни, прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на, по чут тя влас ної
гідності, відповідаль ності пе ред за ко ном за свої дії, свідо мо го став лен ня до обо -
в’язків лю ди ни і гро ма дя ни на…».

У пункті 75 По ста но ви КМУ від 27 серп ня 2010р. №778 «Про за твер д жен ня
По ло жен ня про за галь но освітній на вчаль ний за клад» од ним із ос нов них обо -
в’язків учнів на вчаль них за кладів виз на че но обов’язок «до три му ва ти ся ви мог
зако но дав ст ва, мо раль них, етич них норм, по ва жа ти честь і гідність інших учнів
та працівників».

Ос нов ни ми за вдан ня ми у ви хо ванні пра во вої куль ту ри дітей в школі є: 

Оволодіння знанням законодавства. Учень по ви нен зна ти зміст і суть тих ос -
нов них нор ма тив но�пра во вих актів, які рег ла мен ту ють йо го пра ва, сво бо ди та
обов’яз ки, які рег ла мен ту ють пра ви ла по ведінки лю ди ни, які сто су ють ся пра ва
влас ності та всьо го, що з цим пов’яза не; які виз на ча ють ті чи інші дії пра во по ру -
шен ня ми, їхні ви ди, та наслідки скоєння і т. ін. Мо ло да лю ди на, ко т ра во лодіє
нор ма ми пра ва, є освіче ною та обізна ною у ца рині пра ва й до б ре ро зуміє, які дії
є пра вомірни ми (за кон ни ми), а які про ти прав ни ми (зло чин ни ми) та що са ме
мо же ста ти наслідком їх скоєння.

��
Фор му ван ня пра во вої свідо мості. Скла до ви ми пра во вої свідо мості є пра вові
по гля ди, пе ре ко нан ня, по чут тя, уяв лен ня, які виз на ча ють став лен ня ди ти ни
до за ко но дав ст ва та ре гу лю ють її по ведінку в різних склад них життєвих пра во -
вих си ту аціях. Ду же важ ли во, що би підліток був гли бо ко пе ре ко на ний у не -
обхідності до три ман ня норм пра ва. Не менш важ ли вим ком по нен том є фор му -
ван ня та ких пра во вих по чуттів як спра вед ливість та відповідальність. «Ста нов -
лен ня пра во вої свідо мості, — пи ше про фе сор О.І. Виш невсь кий, — один з ос нов -
них на прямів фор му ван ня гро ма дя ни на. У сім’ї та в школі ди ти на по вин на не
тільки на вчи ти ся по ва жа ти за ко ни, відсто ю ва ти свої пра ва та сво бо ди, але й по -
ва жа ти чужі, то ле рант но ста ви тись до чу жих по глядів, ша ну ва ти пра ва інших
на са мо ви ра жен ня, власні куль турні цінності, вибір кон фесій, участь у політич -
но му житті то що».

��
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Фор му ван ня по ва ги до пра ва. Ми маємо на вча ти та ви хо ву ва ти так уч ня, аби
він ро зумів чо му слід до три му ва ти ся за конів, чо му слід по ва жа ти пра ва інших,
чо му не мож на ско ю ва ти пра во по ру шен ня, які наслідки такої дії мо жуть ма ти
для інших осіб, в то му числі, й для са мих учнів та їхніх рідних чи знай о мих,
оскільки ніхто не «за ст ра хо ва ний» від по трап лян ня у си ту ацію зло чи ну в якості
жерт ви. 
Піділіток має по ва жа ти лю дей в по го нах. І ми маємо да ти зро зуміти шко ля рам,
що го ло вною функцією міліціоне ра є за хист прав і сво бод лю ди ни, за без пе чен -
ня гро мадсь ко го по ряд ку, за хист пра ва влас ності. Ди ти на має зна ти, що
будь'який міліціонер стоїть на сто рожі інте ресів як суспільства в ціло му, так і її
осо би с тих.

��
Фор му ван ня умінь та на ви чок пра вомірної по ведінки. На ше за вдан ня тут
по ля гає у то му, щоб здо буті пра вові знан ня учень пра виль но та ефек тив но міг
за сто со ву ва ти на прак тиці, у по всяк ден но му житті, – в ма га зині, на ву лиці,
на стадіоні, в ро дині, на ро боті, у школі … До то го ж це він має ро би ти усвідо мле -
но, чітко ро зуміючи, що це є єди на пра виль на мо дель по ведінки. Такі уміння
та на вич ки ста нуть за по ру кою то го, що підліток своїми діями ви клю чить мож -
ливість по трап лян ня в си ту ації конфлікту із за ко ном. І, на впа ки, у тій чи іншій
пра вовій си ту ації він змо же оціни ти її, та об ра ти за кон ний шлях її вирішен ня,
прий ня ти са ме пра во ве рішен ня, або не до пу с ти ти по ру шен ня своїх за кон них
прав та інте ресів чи відсто я ти їх у конфліктних си ту аціях то що. Учень, який
володіє та ки ми яко с тя ми, не одмінно, як мінімум, здійснить спро бу «зу пи ни ти»
сво го од нолітка чи то ва ри ша в йо го про ти прав них діях чи дум ках. Лю ди на 
з та ки ми яко с тя ми ніко ли не бу де сто я ти ос то ронь, як що на її очах бу де ско ю ва -
ти ся пра во по ру шен ня. Та ка лю ди на мо же бу ти цінним свідком та помічни ком
у пи танні роз крит тя зло чи ну.

��
По до лан ня не га тив них «пра во вих» сте рео типів та уяв лень, що фор му ють -
ся у свідо мості мо лоді під впли вом життєвих подій та за собів ма со вої інфор -
мації. 
Фор му ван ня не га тив но го став лен ня до пра во по ру шень та пра во по руш ників є
над зви чай но важ ли вим для підлітків, оскільки ча с то во ни ско ю ють пра во по ру -
шен ня так би мо ви ти «за ком панію», а, інко ли в ос нові про ти прав них дій ле жить
еле мент «зма галь ності», на кшталт «а ти сла бо?». 
До сить ча с то підлітки як губ ки вби ра ють в се бе ве ли чезні по то ки інфор мації. Ця
інфор мація пе ре об тя же на ци ф ра ми та фак та ми, подіями та наслідка ми, різно -
манітни ми си ту аціями, аналіти кою та вис нов ка ми. До сить швид ко во на за бу -
вається, але міцно за кар бо ву ють ся не стан дартні не логічні си ту ації, на при клад,
ко ли вин ну осо бу відпу с ка ють із за лу су ду; ко ли ско ю ють ся гра бежі та розбійні
на па ди, а грабіжників не мо жуть знай ти; ко ли учень, який сла бень ко вчив ся,
рап том стає сту ден том пре стиж но го ВНЗ, та ще й вчить ся на бю д жетній формі;
ко ли лю ди на зай мається підприємництвом і не спла чує по дат ки; ко ли при ват -
ний підприємець ви го тов ляє не якісні про дук ти й не не се відповідаль ності за такі
дії і та ке інше. Са ме це є ти ми ри зи ка ми, котрі мо жуть нанівець зве с ти усю на -
шу діяльність. То му підліток має бу ти пе ре ко на ний у то му, що за кон один для
всіх, що жит тя по за ме жею за ко ну є не по вноцінним й на пов не но во но зовсім
інши ми відтінка ми та емоціями, ніж жит тя лю ди ни, яка жи ве в дружбі із за ко -
ном.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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3. Що таке превентивне виховання

В су час них умо вах при зро с танні соціаль них, пси хо логічних про блем дітей
та підлітків дер жа ва ви су ває все більше ви мог до за галь но освітніх на вчаль них
закладів та си с те ми по зашкільної освіти що до урізно манітнен ня на прямків ви -
хован ня. До звич но го терміну «пра во ве» пе да го ги#те о ре ти ки до да ють но ве по -
нят тя «пре вен тив не ви хо ван ня». Термін «пре вен тив ний» роз гля дається як «по пе -
ре д жу валь ний» (за побіжний, охо рон ний, за хис ний) і сто сується профілак ти ки
девіант ної по ведінки, ал ко голізму, нар ко манії, СНІДу, спо со бу жит тя, який ве де
до хво роб, знецінен ня сен су жит тя. Інсти тут про блем ви хо ван ня АПН Ук раїни
ство рив кон цепцію пре вен тив но го ви хо ван ня ( ав то ри: д.п.н. В. М. Ор же ховсь ка,
к.п.н. С. В. Ки ри лен ко). Кон цепція по дає на ступ не виз на чен ня: 

Пре вен тив не ви хо ван ня – це ком плекс ний ціле с пря мо ва ний вплив
на осо бистість у про цесі її ак тив ної ди намічної взаємодії із соціаль ни ми
інсти туціями, спря мо ва ної на фізич ний, психічний, ду хов ний, соціаль -
ний роз ви ток осо би с тості, фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя, на -
вичок відповідаль ної по ведінки, ви роб лен ня в неї імуніте ту до не га тив -
них впливів соціаль но го ото чен ня, профілак ти ку асоціаль них про явів
у по ведінці дітей і мо лоді, по зи тив не ба чен ня жит тя. 

Ос новні за вдан ня пре вен тив но го ви хо ван ня дітей і мо лоді1:

� ство ри ти умо ви для фор му ван ня по зи тив них яко с тей осо би с тості в про цесі
різно манітних видів тру до вої, на вчаль ної, по зашкільної й іншої діяль ності,
що спри я ють інте лек ту аль но му, мо раль но#етич но му, ес те тич но му роз вит ку,
ви роб лен ню стійкості до не га тив них впливів се ре до ви ща;

� за без пе чи ти соціаль но#пси хо логічну, пе да гогічно зорієнто ва ну діяльність
на за побіган ня за лу чен ня дітей і мо лоді до не га тив них си ту ацій;

� на да ва ти ком плекс ну пси хо ло го#пе да гогічну та ор ганізо ву ва ти ме ди -
ко#соціаль ну до по мо гу тим мо ло дим осо би с то с тям, які її по тре бу ють;

� за без пе чи ти адек ват ну соціаль ну ре абілітацію дітей і мо лоді, які вчи ни ли
про ти правні дії або зло вжи ва ють пси хо ак тив ни ми ре чо ви на ми;

� сти му лю ва ти дітей і мо лодь до здо ро во го спо со бу жит тя і по зи тив ної соці -
аль ної орієнтації, спри я ти роз вит ку здо ров’яз бе ре жу валь но го на вчаль -
но#ви хов но го про це су, на вчан ню з ран нь о го віку на вич кам відповідаль ності
за влас не жит тя і здо ров’я;

� спри я ти ви роб лен ню інте г ро ва них міждис циплінар них підходів при під -
готовці спеціалістів (пе да гогів, пси хо логів, ме диків, соціологів, юристів,
соціаль них працівників), батьків та ін. до пре вен тив ної ро бо ти з дітьми
і молоддю;

� об’єднан ню зу силь різних суб’єктів пре вен тив ної ро бо ти.

3. Що таке правова культура і чому її потрібно виховувати

� __________________

1 Про ект Кон цепції пре вен тив но го ви хо ван ня дітей і мо лоді в си с темі освіти Ук раїни
[Еле к трон ний ре сурс]. – www.iitzo.gov.ua. – Інсти тут інно ваційних тех но логій і змісту
освіти Міністер ст ва освіти і на уки, мо лоді та спор ту, 2011. – Ре жим до сту пу: http://
www.iitzo.gov.ua/files/proekt_konsepsiyi_preventuvnogo_vuxovannyi.rar.
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4. Які державні органи відповідальні за стан справ 
із дітьми та правове виховання молоді
на основі чинного законодавства

Окрім шко ли як ос нов ної освітньої інсти туції, що ра зом із сім’єю відповідаль -
на за ви хо ван ня ди ти ни, дер жа ва ство ри ла та уза ко ни ла діяльність інших ор ганів
і служб, що відповідальні за стан справ із дітьми, та ма ють здійсню ва ти соціаль -
ний за хист і профілак ти ки пра во по ру шень се ред осіб, які не до сяг ли вісімнад ця -
тирічно го віку. Пра вові ос но ви діяль ності цих ор ганів і служб за кла дені у Кон сти -
туції Ук раїни та Кон венції ООН про пра ва ди ти ни, виз на ча ють ся За ко ном Ук раїни
«Про ор га ни і служ би у спра вах дітей та спеціальні ус та но ви для дітей» (від 24.01.
1995. – № 20/95+ВР; ре дакція від 12.10.2010) та По ста но вою Кабіне ту Мі ністрів
Ук раїни «Про ство рен ня криміна ль ної міліції у спра вах дітей» (від 08.07.1995. –
№ 502; ре дакція від 08.08.2007 на підставі 1015+2007+п). 

Здійснен ня соціаль но го за хи с ту і профілак ти ки пра во по ру шень 
се ред дітей по кла дається на:

� упов но ва же ний цен т раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди у спра вах сім’ї та мо -
лоді, Ре с публікансь кий комітет у спра вах сім’ї та мо лоді Ав то ном ної Ре с пуб -
ліки Крим, служ би у спра вах дітей об лас них, Київської та Се ва с то польсь кої
міських, рай он них дер жав них адміністрацій, ви ко нав чих ор ганів міських
і рай он них у містах рад;

� шко ли соціаль ної ре абілітації та про фесійні учи ли ща соціаль ної ре абілітації
ор ганів освіти;

� цен т ри ме ди ко+соціаль ної ре абілітації дітей за кладів охо ро ни здо ров’я;
� при тул ки для дітей служб у спра вах дітей;
� су ди;
� криміна ль ну міліцію у спра вах дітей ор ганів внутрішніх справ;
� служ бу дільнич них інспек торів міліції;
� прий маль ни ки+роз подільни ки для дітей ор ганів внутрішніх справ;
� спеціальні ви ховні ус та но ви Дер жав но го де пар та мен ту Ук раїни з пи тань ви -

ко нан ня по ка рань;
� цен т ри соціаль но+пси хо логічної ре абілітації дітей;
� соціаль но+ре абілітаційні цен т ри (ди тячі містеч ка).

У здійсненні соціаль но го за хи с ту і профілак ти ки пра во по ру шень се ред дітей
бе руть участь у ме жах своєї ком пе тенції інші ор га ни ви ко нав чої вла ди, ор га ни
місце во го са мо вря ду ван ня, підприємства, ус та но ви та ор ганізації не за леж но
від фор ми влас ності, ок ремі гро ма дя ни.

Під профілак ти кою пра во по ру шень се ред дітей слід ро зуміти діяль -
ність ор ганів і служб у спра вах дітей, спеціаль них ус та нов для не по вно -
літніх, спря мо ва ну на ви яв лен ня та усу нен ня при чин і умов, що спри я ють
вчи нен ню дітьми пра во по ру шень, а та кож по зи тив ний вплив на по ве -
дінку ок ре мих дітей на те ри торії Ук раїни, в її ок ре мо му регіоні, в сім’ї,
на підприємстві, в ус та нові чи ор ганізації не за леж но від форм влас ності,
за місцем про жи ван ня.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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Ос нов ни ми за вдан ня ми ор ганів і служб у спра вах дітей є:

� роз роб лен ня і здійснен ня са мостійно або ра зом з відповідни ми ор га на ми
вико нав чої вла ди, ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, підприємства ми,
ус та но ва ми та ор ганізаціями не за леж но від фор ми влас ності, гро мадсь ки ми
ор ганізаціями за ходів що до за хи с ту прав, сво бод і за кон них інте ресів
дітей; 

� ко ор ди нація зу силь у вирішенні пи тань соціаль но го за хи с ту дітей та ор гані -
зації ро бо ти із за побіган ня ди тячій без до гляд ності; 

� за без пе чен ня до дер жан ня ви мог за ко но дав ст ва що до вста нов лен ня опіки
та піклу ван ня над дітьми, їх уси нов лен ня; 

� здійснен ня кон тро лю за умо ва ми ут ри ман ня і ви хо ван ня дітей у за кла дах для
дітей#сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, спеціаль них ус -
та но вах і за кла дах соціаль но го за хи с ту для дітей не за леж но від фор ми влас -
ності;

� ве ден ня обліку дітей, які опи ни лись у склад них життєвих об ста ви нах,
дітей#сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, уси нов ле них,
вла ш то ва них до прий ом них сімей, ди тя чих бу динків сімей но го ти пу та
соціаль но#ре абілітаційних центрів (ди тя чих місте чок); 

� про ве ден ня ро бо ти се ред дітей з ме тою за побіган ня пра во по ру шен ням; 
� по ру шу ва ти пе ред ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми 
� місце во го са мо вря ду ван ня пи тан ня про на прав лен ня до спеціаль них ус та нов

для дітей, на вчаль них за кладів (не за леж но від фор ми влас ності) дітей, які
опи ни лись у склад них життєвих об ста ви нах, не од но ра зо во са мовільно за ли -
ша ли сім’ю та на вчальні за кла ди; 

� за без пе чу ва ти вла ш ту ван ня дітей#сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, у ди тячі бу дин ки сімей но го ти пу, прий омні сім’ї, пе ре да чу
під опіку, піклу ван ня, на уси нов лен ня; 

� пред став ля ти у разі не обхідності інте ре си дітей в су дах, у їх відно си нах  
з під приємства ми, ус та но ва ми та ор ганізаціями не за леж но від фор ми влас -
ності; 

� за про шу ва ти для бесіди батьків або опікунів, піклу валь ників, по са до вих осіб
до служ би у спра вах дітей з ме тою з’ясу ван ня при чин та умов, які при зве ли
до по ру шен ня прав дітей, без до гляд ності, вчи нен ня пра во по ру шень, вжи ва -
ти за ходів що до їх усу нен ня; 

� да ва ти зго ду на звільнен ня працівників мо лод ше 18 років за ініціати вою
влас ни ка підприємства, ус та но ви та ор ганізації не за леж но від фор ми влас -
ності або упов но ва же но го ним ор га ну; 

� по ру шу ва ти пе ред ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми місце во го са мо -
вря ду ван ня пи тан ня про на кла ден ня дис циплінар них стяг нень на по са до вих
осіб у разі не ви ко нан ня ни ми рішень, прий ня тих спеціаль но упов но ва же ним
цен т раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди у спра вах сім’ї, дітей та мо лоді,
упов но ва же ним ор га ном вла ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим у спра вах сім’ї,
дітей та мо лоді, служ ба ми у спра вах дітей; 

� по ру шу ва ти пе ред ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми місце во го са мо -
вря ду ван ня пи тан ня про при тяг нен ня до відповідаль ності згідно із за ко ном
фізич них та юри дич них осіб, які до пу с ти ли по ру шен ня прав, сво бод і за кон -
них інте ресів дітей; 

� відвіду ва ти дітей, які опи ни лись у склад них життєвих об ста ви нах, пе ре бу ва -

3. Що таке правова культура і чому її потрібно виховувати
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ють на обліку в службі у спра вах дітей, за місцем їх про жи ван ня, на вчан ня
і ро бо ти; вжи ва ти за ходів для соціаль но го за хи с ту дітей.

Прий маль ни ки�роз подільни ки для дітей ство рю ють ся в Ав то номній Ре с пуб -
ліці Крим, об ла с тях, містах Києві та Се ва с то полі і підпо ряд ко ву ють ся ор га нам
внутрішніх справ. У прий маль ни ки&роз подільни ки мо жуть бу ти до став лені
діти віком від 11 до 18 років на термін до 30 діб, які: 

� вчи ни ли пра во по ру шен ня до до сяг нен ня віку, з яко го за такі діян ня осо би
підля га ють кримінальній відповідаль ності, як що є по тре ба — не гай но ізо лю -
ва ти їх (за по ста но вою ор га ну дізнан ня, слідчо го, санкціоно ва ною про ку ро -
ром, або за по ста но вою су ду); 

� згідно з рішен ням су ду на прав ля ють ся у спеціальні ус та но ви для дітей; 
� са мовільно за ли ши ли спеціаль ний на вчаль но&ви хов ний за клад, де во ни пе -

ре бу ва ли.

Не підля га ють поміщен ню у прий маль ни ки&роз подільни ки діти, які пе ре бу -
ва ють у стані ал ко голь но го або нар ко тич но го сп’яніння, психічно хворі з ви ра же -
ни ми симп то ма ми хво ро би, діти, які вчи ни ли пра во по ру шен ня у віці, з яко го
за такі діян ня мож ли ва криміна ль на відповідальність, крім ви падків при пи нен ня
криміна ль ної спра ви і на прав лен ня вин них осіб у спеціальні ус та но ви для дітей
за рішен ням су ду.

При тул ки для дітей ство рю ють ся служ ба ми у спра вах дітей відповідно до со ці -
аль них по треб кож но го регіону для тим ча со во го розміщен ня в них дітей
віком від 3 до 18 років, які по тре бу ють соціаль но го за хи с ту дер жа ви: 

� за блу ка ли; 
� бу ли по ки нуті; 
� за ли ши ли ся без батьківської опіки; 
� за ли ши ли сім’ю чи на вчаль но&ви ховні за кла ди; 
� ви лу чені су да ми із сім’ї; 
� самі звер ну ли ся за до по мо гою до адміністрації при тул ку.

Термін пе ре бу ван ня ди ти ни у при тул ку за ле жить від кон крет них об ста вин,
але не мо же пе ре ви щу ва ти 90 діб. 

Не підля га ють розміщен ню у при тул ках: 1) діти, які пе ре бу ва ють у стані ал ко -
голь но го або нар ко тич но го сп’яніння, психічно хворі з ви ра же ни ми симп то ма ми
хво ро би; 2) а та кож ті, які вчи ни ли пра во по ру шен ня і що до яких є відо мості про
ви не се не ком пе тент ни ми ор га на ми чи по са до ви ми осо ба ми рішен ня про за три -
ман ня, арешт або поміщен ня в прий маль ник&роз подільник для не по внолітніх.

Ос нов ним за вдан ням при тулків для дітей є ство рен ня на леж них жит ло во&по -
бу то вих та пси хо логічних умов для за без пе чен ня нор маль ної життєдіяль ності
дітей, тим ча со во відчу же них від сім’ї, а та кож на дан ня їм мож ли во с тей для на -
вчан ня, праці, змісто вно го дозвілля.

Цен т ри ме ди ко�соціаль ної ре абілітації дітей за кладів охо ро ни здо ров’я
ство рю ють ся в дер жавній си с темі охо ро ни здо ров’я для дітей, які вжи ва ють
ал ко голь, нар ко ти ки, а та кож для дітей, які за ста ном здо ров’я не мо жуть бу -
ти на прав лені до шкіл соціаль ної ре абілітації та про фесійних учи лищ
соціаль ної ре абілітації.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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Ос нов ним за вдан ням центрів ме ди ко�соціаль ної ре абілітації є ство рен ня
умов і за без пе чен ня ліку ван ня дітей від ал ко голізму, нар ко манії, ток си ко манії
та їх пси хо соціаль на ре абілітація і ко рекція.

До центрів ме ди ко�соціаль ної ре абілітації на прав ля ють ся діти віком від
11 років на підставі вис нов ку ме ди ко�ек с перт ної комісії. Діти пе ре бу ва ють у цен т -
рах ме ди ко�соціаль ної ре абілітації про тя гом терміну, не обхідно го для ліку ван ня,
але не більше двох років.

Су ди роз гля да ють спра ви:

� що до дітей, які вчи ни ли зло чи ни;
� що до дітей, які вчи ни ли адміністра тивні пра во по ру шен ня у віці від 16 

до 18 років;
� про поміщен ня дітей віком від 11 років у прий маль ни ки�роз подільни ки

для дітей; 
� про адміністра тив ну відповідальність батьків (уси но ви телів) або опікунів

(піклу валь ників) дітей за не ви ко нан ня ни ми своїх обов’язків що до ви хо ван -
ня і на вчан ня дітей;

� про об ме жен ня батьків у дієздат ності, відібран ня дітей та поз бав лен ня
батьківських прав, ви се лен ня осіб, поз бав ле них батьківських прав, як що їх
спільне про жи ван ня з дітьми, що до яких во ни поз бав лені батьківських прав,
не мож ли ве;

� про по нов лен ня батьківських прав і розв’язан ня спорів між бать ка ми що до
місця про жи ван ня дітей;

� що до інших пи тань, пов’яза них з осо би с ти ми, жит ло ви ми і май но ви ми пра -
ва ми не по внолітніх…

Шко ли та про фесійні учи ли ща соціаль ної ре абілітації ор ганів освіти є спе -
ціаль ни ми на вчаль но�ви хов ни ми за кла да ми для дітей, які по тре бу ють особ -
ли вих умов ви хо ван ня. До цих за кладів мо жуть на прав ля ти ся осо би, які вчи -
ни ли зло чин у віці до 18 років або пра во по ру шен ня до до сяг нен ня віку, з яко -
го на стає криміна ль на відповідальність.
Ос нов ни ми за вдан ня ми за галь но освітніх шкіл і про фесійних учи лищ

соціаль ної ре абілітації є: 1) ство рен ня на леж них умов для жит тя, на вчан ня і ви хо -
ван ня учнів, підви щен ня їх за галь но освітньо го і куль тур но го рівня, про фесійної
підго тов ки, роз вит ку індивіду аль них здібно с тей і на хилів, за без пе чен ня не -
обхідної ме дич ної до по мо ги; 2) за без пе чен ня соціаль ної ре абілітації учнів, їх
пра во во го ви хо ван ня та соціаль но го за хи с ту в умо вах постійно го пе да гогічно го
ре жи му. 

До за галь но освітніх шкіл соціаль ної ре абілітації на прав ля ють ся за рішен ням
су ду діти віком від 11 до 14 років, а до про фесійних учи лищ соціаль ної ре абіліта -
ції— віком від 14 років. Дітей три ма ють у за зна че них шко лах і про фесійних учи -
ли щах соціаль ної ре абілітації у ме жах вста нов ле но го су дом терміну, але не
більше трьох років.
Спеціальні ви ховні ус та но ви Дер жав но го де пар та мен ту Ук раїни з пи тань ви ко -

нан ня по ка рань — це ус та но ви, в яких відбу ва ють по ка ран ня діти віком від 14
років, за су д жені до поз бав лен ня волі.

Цен т ри соціаль но"пси хо логічної ре абілітації дітей підпо ряд ко ву ють ся
відповідній службі у спра вах дітей для три ва ло го (стаціонар но го) або ден но -
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го пе ре бу ван ня дітей віком від 3 до 18 років, які опи ни лись у склад них
життєвих об ста ви нах, на дан ня їм ком плекс ної соціаль ної, пси хо логічної, пе -
да гогічної, ме дич ної, пра во вої та інших видів до по мо ги. Строк пе ре бу ван ня
ди ти ни в центрі соціаль но�пси хо логічної ре абілітації дітей за ле жить від кон -
крет них об ста вин, але не мо же пе ре ви щу ва ти відповідно 9 і 12 місяців у разі
стаціонар но го і ден но го пе ре бу ван ня.

Соціаль но
ре абілітаційні цен т ри (ди тячі містеч ка) є за кла да ми соціаль но го
за хи с ту для про жи ван ня дітей�сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, дітей, які опи ни лись у склад них життєвих об ста ви нах, без при -
туль них дітей віком від 3 до 18 років, на дан ня їм ком плекс ної соціаль ної,
пси хо логічної, пе да гогічної, ме дич ної, пра во вої, інших видів до по мо ги
та по даль шо го їх вла ш ту ван ня. Такі цен т ри (ди тячі містеч ка) ут во рю ють ся,
ре ор ганізу ють ся та ліквіду ють ся місце вою дер жав ною адміністрацією і підпо -
ряд ко ву ють ся службі у спра вах дітей, а та кож мо жуть бу ти ут во рені гро -
мадсь ки ми, бла годійни ми ор ганізаціями та фон да ми, у то му числі міжна -
род ни ми, за по го д жен ням з відповідною служ бою у спра вах дітей.

5. Які  завдання покладає держава та законодавство 
на міліцію та її співробітників

Діяльність міліції рег ла мен то ва на За ко ном Ук раїни «Про міліцію» (20.12.
1990, із зміна ми на 2010р.) та По ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни «Про ство -
рен ня криміна ль ної міліції у спра вах дітей2» (8.07.1995, із зміна ми на 2007р.),
На ка зом МВС Ук раїни «Про за твер д жен ня По ло жен ня про служ бу дільнич них
інспек торів міліції в си с темі Міністер ст ва внутрішніх справ Ук раїни» (в ре дакції
від 11.11.2010р.)

Ос нов ни ми за вдан ня ми міліції є: 

1. За без пе чен ня осо би с тої без пе ки гро ма дян, за хист їх прав і сво бод, за кон них
інте ресів.

2. За побіган ня пра во по ру шен ням та їх при пи нен ня.
3. Охо ро на і за без пе чен ня гро мадсь ко го по ряд ку.
4. Ви яв лен ня і роз крит тя зло чинів, роз шук осіб, які їх вчи ни ли.
5. За без пе чен ня без пе ки до рож нь о го ру ху.
6. За хист влас ності від зло чин них по ся гань.
7. Ви ко нан ня криміна ль них по ка рань і адміністра тив них стяг нень.
8. Участь у по данні соціаль ної та пра во вої до по мо ги гро ма дя нам. 
9. Спри ян ня у ме жах своєї ком пе тенції дер жав ним ор га нам, підприємствам,

ус та но вам і ор ганізаціям у ви ко нанні по кла де них на них за ко ном обов’язків.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

� __________________

2 Кримінальна міліція у справах дітей (КМСД) є складовою частиною кримінальної мілі -
ції органів внутрішніх справ і створюється на правах самостійного підрозділу.
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Криміна ль на міліція у спра вах дітей (КМСД) зо бов’яза на та має пра во: 

� про во ди ти ро бо ту що до за побіган ня пра во по ру шен ням дітьми; 
� ви яв ля ти, при пи ня ти та роз кри ва ти зло чи ни, вчи нені дітьми, вжи ва ти з цією

ме тою опе ра тив но�роз шу ко вих і профілак тич них за ходів, пе ред ба че них
чин ним за ко но дав ст вом; 

� роз гля да ти у ме жах своєї ком пе тенції за яви і повідо млен ня про пра во по ру -
шен ня, вчи нені дітьми; 

� здійсню ва ти до су до ву підго тов ку ма теріалів про пра во по ру шен ня, вчи нені
дітьми, про ва ди ти дізнан ня в ме жах, виз на че них криміна ль но�про це су аль -
ним за ко но дав ст вом; 

� ви яв ля ти при чи ни та умо ви, що спри я ють вчи нен ню пра во по ру шень дітьми,
вжи ва ти в ме жах своєї ком пе тенції за ходів до їх усу нен ня; бра ти участь
у пра во во му ви хо ванні дітей; 

� роз шу ку ва ти дітей, які за ли ши ли сім’ї, на вчаль но�ви ховні за кла ди (бро дя -
жать) та спеціальні ус та но ви для дітей; 

� ви яв ля ти до рос лих осіб, які втя гу ють дітей у зло чин ну діяльність, про сти -
туцію, пи яцтво, нар ко манію та же б рацтво; 

� ви яв ля ти осіб, які зай ма ють ся ви го тов лен ням та роз пов сю д жен ням пор но -
графічної про дукції, ви дань, що про па гу ють на силь ст во, жор стокість, сек су -
аль ну роз пу с ту; 

� ве с ти профілак тич ний облік дітей�пра во по руш ників: а) звільне них з місць
поз бав лен ня волі; б) за су д же них, але сто сов но яких ви ко нан ня ви ро ку про
поз бав лен ня волі відстро че но, а та кож за су д же них умов но або до ви прав них
робіт; в) об ви ну ва чу ва них у вчи ненні зло чинів і не взя тих під вар ту в період
по пе ред нь о го слідства; г) які вчи ни ли зло чин, але звільнені від криміна ль ної
відповідаль ності у зв’яз ку із за сто су ван ням за ходів гро мадсь ко го впли ву, ак -
та про амністію, до яких за сто со ва но при му сові за хо ди ви хов но го ха рак те ру,
а та кож тих, які вчи ни ли суспільно не без печні дії до до сяг нен ня віку, з яко го
на стає криміна ль на відповідальність; д) звільне них із спеціаль них на вчаль -
но�ви хов них за кладів; е) яким ліку валь ни ми за кла да ми вста нов ле ний діаг -
ноз «нар ко манія»; інфор му ва ти відповідні служ би у спра вах дітей про не об -
хідність за сто су ван ня до них за побіжних за ходів; 

� по вер та ти до місця постійно го про жи ван ня, на вчан ня або на прав ля ти
до спеціаль них ус та нов для дітей у термін не більше вось ми го дин з мо мен -
ту ви яв лен ня дітей, яких бу ло підки ну то, або які за блу ка ли, або за ли ши ли
сім’ю чи на вчаль но�ви ховні за кла ди; 

� вик ли ка ти дітей, їх батьків (уси но ви телів) або опікунів (піклу валь ників),
а та кож інших осіб у спра вах та інших ма теріалах про пра во по ру шен ня і у разі
ухи лен ня без по важ них при чин від яв ки за вик ли ком — підда ва ти їх приводу; 

� відвіду ва ти дітей�пра во по руш ників за місцем їх про жи ван ня, на вчан ня, ро -
бо ти, про во ди ти бесіди з ни ми, їх бать ка ми (уси но ви те ля ми) або опіку на ми
(піклу валь ни ка ми); 

� от ри му ва ти від підприємств, ус та нов та ор ганізацій не за леж но від форм
влас ності відо мості, не обхідні у зв’яз ку з ма теріала ми про пра во по ру шен ня,
що пе ре бу ва ють у її про ва д женні; 

� за три му ва ти і три ма ти у спеціаль но відве де них для цьо го приміщен нях дітей
віком до 15 років, які за ли ши ли ся без опіки, на період до пе ре дачі їх за кон -
ним пред став ни кам або до вла ш ту ван ня у вста нов ле но му по ряд ку, а дітей,
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які вчи ни ли пра во по ру шен ня до до сяг нен ня віку, з яко го за такі діян ня осо би
підля га ють кримінальній відповідаль ності, — до пе ре дачі їх за кон ним пред -
став ни кам або на прав лен ня до прий маль ників�роз подільників, але не більш
як на вісім го дин; 

� здійсню ва ти згідно з чин ним за ко но дав ст вом гласні та не гласні опе ра тив -
но�роз шу кові за хо ди з ме тою роз крит тя зло чинів, вчи не них дітьми або за їх
уча с тю; 

� ви яв ля ти, ве с ти облік осіб, які втя гу ють дітей в ан ти гро мадсь ку діяльність; 
� про во ди ти об шу ки, ви лу чен ня та інші слідчі дії відповідно до криміна ль -

но�про це су аль но го за ко но дав ст ва; 
� про во ди ти за на яв ності за кон них підстав ог ляд дітей, ре чей, які є при них,

транс порт них за собів; 
� ви лу ча ти до ку мен ти і пред ме ти, що мо жуть бу ти ре чо ви ми до ка за ми пра во -

по ру шен ня або ви ко ри с тані на шко ду здо ров’ю дітей; 
� скла да ти про то ко ли про адміністра тивні пра во по ру шен ня дітей, а та кож їх

батьків (уси но ви телів) або опікунів (піклу валь ників), які не ви ко ну ють обо -
в’язків що до ви хо ван ня і на вчан ня дітей; 

� вно си ти підприємствам, ус та но вам та ор ганізаціям не за леж но від форм
влас ності обов’яз кові для роз гля ду по дан ня про не обхідність усу нен ня при -
чин та умов, що спри я ють вчи нен ню пра во по ру шень дітьми; 

� до став ля ти в ор га ни внутрішніх справ на строк до трьох го дин дітей, які вчи -
ни ли адміністра тив не пра во по ру шен ня, але не до сяг ли віку, з яко го на стає
адміністра тив на відповідальність, для вста нов лен ня осо би, об ста вин вчи -
нен ня пра во по ру шен ня та пе ре дачі їх бать кам чи осо бам, які їх заміню ють; 

� ви лу ча ти в невідклад них ви пад ках дітей із сімей, пе ре бу ван ня в яких за гро -
жує жит тю або здо ров’ю дітей та вла ш то ву ва ти та ких дітей до при тулків для
дітей до ви не сен ня рішен ня су ду то що.

Ос нов ни ми за вдан ня ми працівників служ би дільнич них інспек торів міліції
є про ве ден ня за галь ної та індивіду аль ної профілак тич ної ро бо ти се ред жи -
телів адміністра тив ної дільниці; охо ро на гро мадсь ко го по ряд ку та за без пе -
чен ня гро мадсь кої без пе ки на те ри торії, що об слу го вується; ро бо та з на се -
лен ням та гро мадсь ки ми фор му ван ня ми на адміністра тивній дільниці що до
охо ро ни гро мадсь ко го по ряд ку та гро мадсь кої без пе ки, профілак ти ки пра -
во по ру шень та бо роть би зі зло чинністю; участь ра зом з інши ми служ ба ми
та підрозділа ми ор ганів внутрішніх справ у ви яв ленні, по пе ре д женні, при пи -
ненні адміністра тив них пра во по ру шень та зло чинів, а та кож у роз критті зло -
чинів, учи не них на те ри торії адміністра тив ної дільниці.

Дільничні інспек то ри міліції:

� за за ява ми сусідів, членів сім’ї відвіду ють сім’ї з ме тою пе ревірки інфор мації
і по пе ре д жен ня про відповідальність батьків за не ви ко нан ня обов’язків що -
до дітей; у разі ви яв лен ня фактів ухи лен ня батьків або осіб, які їх заміню ють,
від ви ко нан ня пе ред ба че них за ко но дав ст вом обов’язків що до за без пе чен ня
не обхідних умов жит тя, на вчан ня та ви хо ван ня дітей – інфор му ють під розді -
ли КМСД;

� ви яв ля ють сім’ї, в яких учи няється на силь ст во віднос но дітей, ужи ва ють за -
ходів відповідно до чин но го за ко но дав ст ва, інфор му ють підрозділи КМСД;
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� став лять на облік не бла го по луч них дітей і батьків (батьків, які нед ба ло ви ко -
ну ють свої обов’яз ки що до дітей); 

� здійсню ють рей ди�пе ревірки ста ну сім’ї че рез зовнішній ог ляд дітей, умов
жит тя, бесіди з бать ка ми і дітьми;

� вла ш то ву ють батьків на ліку ван ня від ал ко голь ної та нар ко тич ної за леж -
ності;

� до по ма га ють службі у спра вах дітей офор ми ти опіку та піклу ван ня;
� у ме жах своєї ком пе тенції здійсню ють кон троль та профілак тич ну ро бо ту

з не по внолітніми пра во по руш ни ка ми, сто сов но яких здійснюється профілак -
тич на ро бо та підрозділа ми криміна ль ної міліції у спра вах дітей;

� при ви яв ленні на дільниці дітей, які до пу с ка ють ужи ван ня нар ко тич них за со -
бів, пси хо троп них ре чо вин, от руй них і силь нодіючих лікарсь ких за собів
інфор му ють про це працівників криміна ль ної міліції у спра вах дітей;

� при ви яв ленні фактів утяг нен ня підлітків у пи яцтво, нар ко манію, про сти туцію
та іншу про ти прав ну діяльність до рос ли ми осо ба ми інфор му ють про це пра -
цівників криміна ль ної міліції у спра вах дітей;

� бе руть участь в опе ра тив но�профілак тич них за хо дах з ме тою профілак ти ки
не га тив них явищ у ди тя чо му та мо лодіжно му се ре до вищі;

� на да ють до по мо гу працівни кам КМСД що до ви яв лен ня фактів по ру шень
пра вил торгівлі в ча с тині про да жу спирт них та тю тю но вих ви робів дітям
та до ку мен ту ван ня за зна че них пра во по ру шень;

� з ме тою за побіган ня вчи нен ню пра во по ру шень уч ня ми про во дять спільно
з працівни ка ми криміна ль ної міліції у спра вах дітей зустрічі, лекції, бесіди
з ни ми та їх бать ка ми в на вчаль них за кла дах.

Вис нов ки

Аналіз за ко но дав ст ва по ка зує як ши ро кий спектр за вдань і відповідаль -
ності дільнич них міліціонерів й співробітників Криміна ль ної міліції
у спра вах дітей, так і оче вид ний ка раль ний ас пект, що за кла де ний дер -
жа вою у діяльність ор ганів внутрішніх справ. Ро зуміння прав лю ди ни
і прав ди ти ни та кож не є кон цеп ту аль ною та ме то до логічною ос но вою,
згідно якої ви бу до ву ють свою що ден ну діяльність ти сячі пра во охо -
ронців.

3. Що таке правова культура і чому її потрібно виховувати

Більшість функцій, по кла де них на
пра во охо ронні ор га ни, в то му
числі й на міліцію, пов’язані
із наслідка ми не за кон них дій не -
по внолітніх.

Се ред за вдань, що по кла да ють ся
на пра во охо ронні ор га ни, ли ше
у од но му пункті йде мо ва про те,
що Криміна ль на міліція у спра вах
дітей по вин на (має пра во) про во -
ди ти ро бо ту що до за побіган ня
пра во по ру шен ь не по внолітніх.
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Про во дя чи зустрічі із шко ля ра ми,
пе ре важ но у формі мо но логічних
ви с тупів, пра во охо ронці здебіль -
шо го оз ву чу ють ци ф ри із сум ною
ста ти с ти кою скоєних не по вно літ -
німи пра во по ру шень й «за ля ку -
ють» їх не га тив ни ми наслідка ми.

Як по ка зує досвід, як більшість
пра во охо ронців да лекі від про -
блем та життєвих си ту ацій, так і
у більшості не по внолітніх сфор -
мо ва но певні сте рео ти пи що до
не до лу гості та об ме же ності пра -
цівників міліції, а особ ли вий не -
га тив вик ли кає сло во спо лу чен ня
«криміна ль на міліція у спра вах
дітей».

Ве ли ка кількість освітніх за кладів
за до мо вленістю із бать ка ми ви -
най ма ють охо ронців для шкіл
у при ват них підприємствах, спів -
ро бітни кам яких став лять єди не
за вдан ня – не до пу с ка ти у при мі -
щен ня шко ли сто ронніх осіб, то му
ці працівни ки не вмо ти во вані що -
до участі у профілак тиці пра во по -
ру шень та не оз най ом лені із пра -
ва ми ди ти ни як ос но вою для сво -
єї діяль ності.

Жо ден пункт чин но го за ко но дав -
ст ва не зо бов’язує працівників мі -
ліції пе ре бу ва ти ре гу ляр но у на -
вчаль них за кла дах та спри я ти
пра вовій освіті й ви хо ван ню шко -
лярів.
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Що є важливим для налагодження  Що є важливим для налагодження  
ефективної співпраці школи і міліціїефективної співпраці школи і міліції

1. Що повинен знати співробітник міліції про дитину 
та її вікові особливості

Ко ли, як пра ви ло, при хо дить міліціонер у шко лу? У більшості ви падків
відповідь бу де про стою та од но знач ною, – ко ли хтось із шко лярів скоїв
право по ру шен ня. Інко ли йо го прихід мо же бу ти пов’яза ний із тим, що хтось
із шко лярів став свідком пра во по ру шен ня. А ще рідше – він при хо дить з ме -
тою про ве с ти лекцію для шко лярів на те му «Адміністра тив на та криміна ль на
відповідальність дітей». 

Так, на при клад, в рам ках про ек ту «Шкільний міліціонер» на весні 2010 р.
бу ло про ве де но опи ту ван ня, в яко му взя ли участь 184 осо би: 87 батьків та 97
учнів ЗОШ № 10, Ліцею № 22 м. Чернігова та При луць кої гімназії № 5. Біль -
шість батьків (49%) оціни ли співпра цю шко ли і міліції по се ред ньо – на 3 ба -
ли за 5>баль ною шка лою. 62% опи та них батьків не за до во лені тим, що мілі -
ціоне ри при хо дять до шко ли ли ше у ви пад ку над зви чай ної не приємної події
в школі, пов’яза ної з пра во по ру шен ням; ли ше 49% учнів спілку ва ли ся тим чи
іншим чи ном з міліціоне ром у школі, при чо му 55% з них слу ха ли лекцію
міліціоне ра, а 32% – зустріли ся з міліціоне ром у зв’яз ку з над зви чай ною
подією в школі. І, як за зна ча ють діти, що взя ли участь у пись мо во му опи -
туванні, це спілку ван ня бу ло не приємним. Діти пи шуть (зі збе ре жен ня ми
мови оригіна лу): «У школі відбу ла ся крадіжка, і міліціоне ри шу ка ли вин но го,
і у цьо му пі до зрю ва ли усіх нас (моїх од но клас ників)… Бу ло страш но, то му що
ме не зви ну ва чу ва ли у то му, що я по би ла дівчин ку, бо ця не приємна подія
відбу ла ся… Бу ло страш но,бо міліціонер був ду же по гроз ли вий, то му що він
кри чав, і бу ло страш но». Більшість опи та них дітей (біля 84%) відчу ва ють
страх пе ред міліціоне ром. Од нак, не зва жа ю чи на ці вра жен ня, 83% батьків
і 80% дітей ба жа ють частіше ба чи ти міліціоне ра в школі в якості по рад ни ка,
ви хо ва те ля і за хис ни ка.

За ста ти с тич ни ми да ни ми сьо годні у КМСД пра цю ють пе ре важ но чо ло -
віки, ли ше 17% працівників ма ють пе да гогічну освіту, 3% – пси хо логічну. То -
му і не див но, у спілку ванні зі шко ля ра ми більшість міліціонерів найв пев -
неніше по чу ва ють ся тоді, ко ли до во дить ся го во ри ти про юри дич ну відпо ві -
дальність та про во ди ти опе ра тив но>роз шу кові за хо ди. Профілак ти ка пра во -
по ру шень і пра во ве ви хо ван ня ста ють ти ми за вдан ня ми, на ви ко нан ня ко т -
рих у су час них працівників ор ганів внутрішніх справ не ви с та чає ча су, і не -
рідко знань та вмінь з пе да гогіки, пси хо логії, соціаль ної ро бо ти то що.

Для будь>яко го співробітни ка ор ганів внутрішніх справ, а тим більше для
міліціоне ра, що згідно своїх обов’язків пра цює з дітьми, потрібно усвідо м -
лен ня то го, що ди ти на – це не про сто ма лень ка лю ди на, яка є більш без за -
хис ною чи менш пра во чин ною, а ок ре ма осо бистість, наділе на усіма пра ва >
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ми до рос ло го та до дат ко ви ми пра ва ми за ра ди за хи с ту її у суспільстві. Не зва -
жа ю чи на те, що діти ста ють учас ни ка ми пра во по ру шень, або й са ми ми пра -
во по руш ни ка ми, у спілку ванні з ни ми потрібна особ ли ва обе режність, так -
товність та хоча б мінімальні пе да гогічні та пси хо логічні знан ня. 

У більшості ви падків у ділянці профілак ти ки пра во по ру шень чи пре вен -
тив но го ви хо ван ня міліціонер пра цює з дітьми се ред ньої та стар шої віко вої
гру пи. Хо ча у де я ких си ту аціях ви ни кає по тре ба чи не обхідність спілку ван ня
з мо лод ши ми дітьми. 

Кож на віко ва гру па дітей має свій рівень роз вит ку, свій рівень са мо -
усвідо млен ня, мо ти вації, са мо дис ципліни та ха рак терні ри си по ведінки. 

У будь'яко му підруч ни ку з пе да гогіки чи ди тя чої пси хо логії міліціонер
мо же знай ти не ли ше віко ву періоди зацію, але й особ ли вості по ведінко во го
про яву ха рак те ру у той чи інший відрізок ста нов лен ня ди ти ни, підлітка. Пе -
да го ги'дослідни ки1 про по ну ють та ку періоди зацію:

вік стар шо клас ників (15–18 рр.)

підлітко вий (11–15 рр.)

мо лод ший шкільний (6(7)–11 рр.)

дошкільний (5–6(7) рр.)

пе ред дошкільний період (3–5 рр.)

ранній ди тя чий вік (1–3 ро ки)

но во на ро д же ний (до 10 днів)

Пе рехід від по пе ред нь о го періоду до на ступ но го ча с то має кри зо вий
харак тер. Віко ва кри за – не три ва лий за ча сом (до 1 ро ку) період роз вит ку лю -
ди ни, що ха рак те ри зується бурх ли ви ми пси хо логічни ми зміна ми. Кри зи
про яв ля ють ся в не га тив них симп то мах по ведінки, фак тах важ кої ви хо ву ва -
ності, тим ча со во го зни жен ня на вчаль ної пра цез дат ності, ма ю чи не тільки не -
га тив не, а й по зи тив не зна чен ня у роз вит ку осо би с тості. У ди тя чо му віці ви -
діля ють: кри зу пер шо го ро ку жит тя; кри зу трьох років; кри зу 6–7 років;
підлітко ву кри зу (10–11 років).

Бе ру чи до ува ги, що ос нов ною цільо вою гру пою для спільної профілак -
тич ної ро бо ти шко ли та міліції є підлітки та стар шо клас ни ки, співробітни кам
ор ганів внутрішніх справ, що пра цю ють з дітьми, вар то зна ти ос новні пси хо -
логічні ха рак те ри с ти ки підлітко во го віку та стар шо клас ників. Про по нуємо
опис особ ли во с тей цих двох віко вих груп з підруч ни ка пе да гогіки:2
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� __________________

1 Вол ко ва Н. П. Пе да гогіка: Посібник. – К: Ви дав ни чий центр «Ака демія». 2001.
2 Там само.
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Підлітко вий вік – період пе ре хо ду від ди тин ст ва до до рос лості,
інтен сив но го ста нов лен ня по чуттів і волі, спря мо ва ності, го тов ності жи ти
і діяти так, як жи вуть і діють до рослі. Підліток усвідо млює се бе до рос лою
осо бою. Зро с тає йо го ак тивність, відбу вається ціннісна пе ре орієнтація
під впли вом праг нен ня бу ти до рос лим. Про те він по во дить ся ще як ди -
ти на. Психічно му йо го роз вит ку вла с ти во ба га то су пе реч но с тей. Підліток
є ще ди ти ною, і вже – не ди ти на, має де які ри си до рос ло го, але – ще
не до рос лий, на ма гається обмірко ву ва ти свої праг нен ня, дії, як це роб -
лять до рослі, але своєрідно, по#ди тя чо му. Са ме ця су пе речність у пси хіч -
но му роз вит ку по тре бує у спілку ванні з ним знач но го так ту, обе реж ності,
делікат ності, які є суттєви ми у про цесі нор маль но го ста нов лен ня йо го
осо би с тості. 

Праг нен ня до са мостійності особ ли во ха рак тер не для підлітків.
У ньо му ви яв ляється по чут тя влас ної до рос лості та по тре ба в її виз нанні
до рос ли ми. Са мо оцінка на бу ває не мен шо го зна чен ня, ніж оціню ван ня
йо го до рос ли ми. Праг нен ня розібра ти ся в собі та своїх особ ли во с тях,
ба жан ня порівня ти се бе з інши ми та оціни ти їх якості по ро д жу ють підви -
ще ну чут ливість до оціню ван ня осо бистісних яко с тей, по ведінки, став -
лен ня до се бе за га лом. Це ос нов на при чи на враз ли вості підлітка, йо го
не вмо ти во ва них, безпідстав них, з по гля ду до рос лих, бурх ли вих ре акцій
на за ува жен ня.

Мо ральні по чут тя, які ще пе ре бу ва ють на стадії фор му ван ня, за -
своєні нор ми по ведінки виз на ча ють зміст і спря му ван ня йо го дій. Про те
в по ведінці не завжди поєдну ють ся сло ва, по чут тя та дії. Де які з них не
усвідо млю ють зв’яз ку між відо ми ми їм за галь ни ми нор ма ми і влас ною
по ведінкою в кон кретній си ту ації. Цей віко вий період відрізняється
бурх ли вим пе ребігом емоцій, рап то ви ми зміна ми емоційних станів,
пере жи вань, на ст роїв, пе ре хо да ми від підне сен ня до не ст ри ма ності,
галас ли вості, від надмірної рух ли вості до спо кою, бай ду жості. У ди на -
міці емоцій ви яв ля ють ся сто сун ки підлітка з близь ки ми людь ми, ко -
лекти вом, успіхи в діяль ності. До рап то вих змін на ст рою мо жуть спри чи -
ни ти по га на оцінка, роз ча ру ван ня в дру гові, не уважність до рос лих
до інте ресів і по чуттів, не так тов ний спосіб втру чан ня в йо го емоційне
жит тя.

Мо ральні якості пов’язані з во льо ви ми. У цей період зни кає
навіюваність, зміцнюється си ла волі підлітка, йо го са мо вла дан ня, зро с -
тає здатність до по до лан ня труд нощів, ви я ву рішу чості й на по лег ли вості.
Але підліток не завжди пра виль но ро зуміє, в чо му са ме по ля гає си ла
волі. Ча сом упертість, за до по мо гою якої він не ро зум но до ма гається
здійснен ня своїх не доцільних ба жань, вва жається ним по зи тив ною во -
льо вою якістю. За си лу волі іноді прий мається не га тивізм, що ви яв -
ляється в не ба жанні підко ря ти ся ро зум ним ви мо гам до рос лих і пра ви -
лам по ведінки. Во льо ви ми вчин ка ми підлітки ча сом вва жа ють і без -
глузді витівки, які ви ма га ють знач них зу силь (не спа ти дві до би, про ко -
ло ти шкіру гол кою). Це свідчить про хиб не їх уяв лен ня справжньої си ли
волі.
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Ран ня юність або вік стар шо клас ників. Усвідо млен ня й до три -
ман ня пев них норм по ведінки, прий ня тих у суспільстві, ви роб лен ня сво -
го став лен ня до суспільно го жит тя по ро д жу ють гли бокі, міцні й три валі
мо ральні емоції. Во ни різно манітніші за своїм змістом і спря мо ваністю,
ніж у підлітків. Роз ви ва ють ся по чут тя гу манізму, ко лек тивізму, друж би
і то ва ри шу ван ня, честі, обов’яз ку і відповідаль ності. У зв’яз ку з роз вит -
ком свідо мості, оціню ван ня влас них вчинків, фор мується та ке склад не
по чут тя, як совість. Во на по стає внаслідок са мо оцінки осо бистістю
за кри теріями до б ра і зла, спра вед ли вості, по ряд ності своїх вчинків і дій,
нерідко ви яв ляється у формі болісно го усвідо млен ня своїх вад, мо раль -
ної не до ско на лості.

Особ ли во за го ст рю ють ся по чут тя, пов’язані з усвідо млен ням сво го
«Я», влас ної гідності, по тре бою дру жи ти, то ва ри шу ва ти. По шук друзів,
спілку ван ня з ни ми – важ ли ве дже ре ло емоційних пе ре жи вань стар шо -
клас ників. Відбу ва ють ся зміни у став ленні стар шо клас ників до до рос лих
лю дей, особ ли во до батьків і вчи телів. Ос нов ним стає прин цип рівно -
прав ності. Во но по чи нає за ле жа ти від то го, наскільки до рослі зва жа ють
на до рослість і са мостійність мо ло дої лю ди ни, пра виль но оціню ють їх.
Про те мож ливість конфліктів з до рос ли ми не зни кає. Мо лодь вба чає
при чи ни своїх конфліктів з до рос ли ми пе ре дусім у яко с тях до рос лих: їх
кон сер ва тив но му спо собі мис лен ня, при хиль ності до за старілих пра вил
по ведінки, су во ро му до три манні давніх зви чаїв, за старілості етич них пе -
ре ко нань, ес те тич них упо до бань, смаків то що; надмірно му об ме женні
сво бо ди мо ло дих лю дей, ви ма ганні від них по вної слух ня ності, не адек -
ват них ме то дах ви хов но го впли ву. Вод но час се ред при чин конфліктів,
що за ле жать від них са мих, стар шо клас ни ки на зи ва ють низь ку ус піш -
ність, по ру шен ня пра вил по ведінки, ігно ру ван ня слуш них на ста нов
батьків, зне важ ли ве став лен ня до їх ре ко мен дацій, вказівок, до ру чень
та за бо рон, де які ри си осо би с тості (не слух няність, упертість, егоїзм,
лінощі, са мо впев неність то що).

Пе ред спілку ван ням з дітьми, особ ли во підлітко во го віку, вар то ще раз при -
га да ти відмінності між ди ти ною та до рос лим у став лен нях, по ведінці та здат ності
до са мо кон т ро лю. Тоді си ту ація спілку ван ня не на бу де рис мо но ло гу, ко ли до рос -
лий не чує й не ро зуміє ди ти ну. Міліціоне ру, що при хо дить до дітей, і є об тя же -
ний ста ту сом, фор мою, своїми про фесійни ми обов’яз ка ми, особ ли во важ ли во
бу ти уваж ним до віко вих особ ли во с тей співроз мов ників. Вар то пам’ята ти, що ди -
ти на, як пра ви ло, є без за хис ною пе ред до рос лим. Не да рем но, що офіційно спіл -
ку ван ня з ди ти ною (юри дич но – з осо бою до 182річно го віку), навіть як що во на
пов’яза на з тим чи іншим пра во по ру шен ням, відбу вається у при сут ності ди тя чо го
пси хо ло га чи про фесійно го пе да го га. То му се ред обов’яз ко вих умов ефек тив ної
взаємодії міліціоне ра та шко ли є ви со кий рівень ко муніка тив ної куль ту ри.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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2. Що таке комунікативна культура

Ко муніка тив на куль ту ра – це куль ту ра спілку ван ня. Сло во «куль ту ра»
у первісно му зна ченні має сенс пле кан ня, до кла дан ня зу силь, ви ро щу -
ван ня. Що до спілку ван ня, то у цій сфері людсь кої взаємодії зміст слова
куль ту ра ви с ту пає ще ви разніше, оскільки без пле кан ня довіри, взає мо -
ро зуміння, по ва ги, відповідаль ності сто сун ки між до рос ли ми та діть ми
при зве дуть до не га тив них наслідків, усу ну ти які бу ває вкрай склад но. 

Спілку ван ня чи ко мунікація ви яв ля ють певні сто сун ки. Вар то пам’ята ти, що:

� сто сун ки об’єдну ють лю дей;
� сто сун ки вихо ву ють їх;
� сто сун ки за ле жать від рівня за до во лен ня по треб і відповідності за галь ним

ціннісним орієнти рам;
� сто сун ки за ле жать від осо би с тих вла с ти во с тей: у різних лю дей різне став лен -

ня до однієї і тієї ж лю ди ни чи си ту ації;
� більшість лю дей по зи тив но став лять ся до се бе і ви ма га ють по ва ги;
� сто сун ки ви ра жа ють ся у діях.

Сутність спілку ван ня

Спілку ван ня – кон так ти 2'х 
чи більше осіб

сприй нят тя взаємо ре гу ляція 

обмін взаємо ро зуміння

інфор мацією пе ре жи ван ня ми

Міліціонер під час спілку ван ня будь з ким, а особ ли во з дітьми, має
па м’ята ти про кілька ос нов них пра вил:

Пра ви ло 1. Спілку ван ня – іде аль ний спосіб пе ре дачі інфор мації від то го,
хто го во рить, до то го, хто слу хає. На прак тиці це оз на чає, що ли ше
без по се реднє спілку ван ня з ди ти ною чи гру пою дітей мо же при не с -
ти ре зуль та ти. Не вар то сподіва ти ся на успішність ко мунікації, як що
пе ре да ва ти те чи інше повідо млен ня че рез по се ред ників.

Пра ви ло 2. Ко мунікація відбу вається постійно. Не мож на не спілку ва -
тися. 

Пра ви ло 3. Ми пе ре даємо повідо млен ня за до по мо гою жестів, міміки
та слів. Це пра ви ло зму шує нас пам’ята ти, що не ли ше те, що ми го -
во ри мо, але й як, яким то ном, го ло сом, як ми три маємо ся, який
у нас ви раз об лич чя то що – зчи тується інши ми людь ми. Діти особ -
ли во чут ливі до мо ви тіла.

Пра ви ло 4. Ми пе ре даємо свої по чут тя та емоції. Пред став ни ку міліції,
навіть при ви ко нанні своїх служ бо вих обов’язків вар то не бу ти ли '
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ше су во рим, стро гим, офіційним. Діти, як і всі лю ди, ціну ють довір ли -
вість, по чут тя гу мо ру, здатність до співчут тя, ро зуміння. 

Пра ви ло 5. Най важ ливіше – вміти слу ха ти. Як що ми хо че мо, аби на ше
спілку ван ня з дітьми, підлітка ми бу ло успішним, завжди тре ба чу ти
їх по тре би, вра хо ву ва ти їх за пи ти, вміти їх вис лу ха ти.

Пра ви ло 6. Повідо млен ня за до по мо гою слів по тре бу ють обе реж ності.
До рослі не завжди усвідо млю ють не без пе ку, яка ви ни кає че рез не -
о бе реж не ви ко ри с тан ня яр ликів, непідтвер д же них зви ну ва чень,
вис лов ле них підозр. У си ту ації спілку ван ня дітей з лю ди ною у по го -
нах над то важ ли во пам’ята ти про си лу слів і враз ливість ди ти ни. 

Пра ви ло 7. Ко мунікація на ра жається на ба га то бар’єрів.3

З яки ми ко муніка тив ни ми про бле ма ми мо же зустріти ся 
працівник міліції під час спілку ван ня з дітьми

Міліціонер, що при хо дить до шко ли впер ше або після ве ли кої пе ре рви, зу -
стрічається з пев ни ми труд но ща ми під час спілку ван ня з дітьми. Не за леж но
від то го, яка ме та відвідин – чи роз мо ва про скоєні пра во по ру шен ня, чи роз по -
відь про за ко но дав ст во, чи будь*що інше – перш за все потрібно вста но ви ти
комуніка тив ний кон такт та, ба жа но, довірливі взаєми ни.

Вив чен ня досвіду вчи телів*по чатківців, спеціаль но про ве дені досліджен ня
по ка зу ють, що під час пер шої взаємодії з кла сом, гру пою шко лярів ви ни ка ють
певні «пси хо логічні бар’єри», які за ва жа ють спілку ван ню, не га тив но впли ва ють
на са мо по чут тя як дітей, так і до рос ло го. Такі си ту ації мо жуть ви ник ну ти й у мілі -
ціоне ра, що вирішив ак тив но пра цю ва ти зі шко ля ра ми і ли ше роз по чи нає вста -
нов лю ва ти кон так ти зі шко ля ра ми. Роз г лянь мо найбільш ти пові з та ких «бар’є -
рів», аби на вчи ти ся їх до ла ти: 

� «бар’єр» незбігу ус та но вок – пе да гог при хо дить із за ду мом ціка во го уро ку чи
бесіди, за хоп ле ний те мою, а діти бай дужі, незібрані, не уважні, – ви ни кає
роз д ра ту ван ня та роз ча ру ван ня;

� «бар’єр» стра ху пе ред без по се реднім спілку ван ням з дітьми, що зібрані у свій
ко лек тив – клас та зна хо дять ся на «своїй» те ри торії – у школі;

� «бар’єр» відсут ності кон так ту: пе да гог вхо дить до кла су, і замість то го, аби
швид ко та опе ра тив но ор ганізу ва ти взаємодію з уч ня ми, по чи нає діяти ав то -
ном но (на при клад, пи ше на дошці, го тує технічні за со би то що);

� «бар’єр» ми ну ло го не га тив но го досвіду спілку ван ня са ме з цим кла сом чи
з цією гру пою дітей або са ме з цією ди ти ною або «бар’єр» не га тив ної ус та -
нов ки, що на пе ред фор мується іноді че рез не га тивні відгу ки інших, зо к ре ма
вчи телів, що пра цю ють з ци ми дітьми;

� «бар’єр» зву жен ня функцій спілку ван ня, ко ли до рос лий бе ре до ува ги ли ше
інфор маційну скла до ву, тоб то ли ше повідо мляє щось, ви пу с ка ю чи з ува ги
соціаль но*емоційну скла до ву взаємос то сунків, особ ли вості сприй нят тя тих
чи інших чин ників спілку ван ня;
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тех но логій», 2001. – С.61.



47

� «бар’єр» насліду ван ня ма не ри спілку ван ня, спо со бу діяль ності іншо го пе да -
го га чи сво го ко ле ги, що ви да ють ся успішни ми,од нак є не прий нят ни ми з по -
гля ду влас но го тем пе ра мен ту, досвіду, сти лю спілку ван ня.

Які ж мо жуть бу ти шля хи по до лан ня цих бар’єрів? Перш за все, цей про цес є
ду же індивіду аль ним, од нак у ньо му існу ють певні за гальні по ра ди:

� потрібно прискіпли во про аналізу ва ти, чи є такі чи будь#які інші пси хо логічні
бар’єри у спілку ванні. Чес не виз нан ня ко муніка тив них про блем є пер шим
кро ком до їх по до лан ня;

� вар то да ти собі відповідь на за пи тан ня «як са ме ме не ба чать підлітки?», «що
во ни від ме не очіку ють?». Мож ли во, слід при га да ти своє ди тя че уяв лен ня
про міліціоне ра, і за леж но від то го, наскільки та кий об раз був при ваб ли вий
чи ні, ско ре гу ва ти влас ну по ведінку та ма не ру спілку ван ня;

� під час спілку ван ня з дітьми вар то уни ка ти з’ясо ву ван ня сто сунків з ни ми,
надмірно го ди дак тиз му, тоб то по вчаль ності, зверх ності, вибірко вості у став -
ленні і т. п. Та кож не до пу с ти ми ми є фамільярність, панібрат ст во;

� у спілку ванні з дітьми не обхідно уни ка ти сте рео типів, що за ва жа ють успішній
взаємодії. Яки ми мо жуть бу ти ці сте рео ти пи? На при клад, «дівча та – ста -
ранніші та слух няніші за хлопців», «су ворість у спілку ванні кра ще до по ма га -
ють у моїй ро боті» то що. Яки ми б не бу ли наші за вдан ня у ро боті з дітьми,
перш за все до кож но го з них тре ба ста ви ти ся як до ок ре мої осо би с тості, що
має не по вторні ри си ха рак те ру та влас не жит тя.4

При різних си ту аціях спілку ван ня, у то му числі, як що один з учас ників – до -
рос лий, наділе ний по вно ва жен ня ми, у на шо му ви пад ку – міліціонер, а з іншо го
бо ку – ди ти на, підліток чи гру па дітей, – слід бра ти до ува ги:

�Якою є си ту ація спілку ван ня?
�Навіщо відбу вається спілку ван ня? Яка йо го ме та?
�Хто са ме бе ре участь у спілку ванні?
�Що об’єднує учас ників спілку ван ня?
�Що са ме мо же бу ти бар’єром у спілку ванні?

Що до ос тан нь о го пунк ту, то бар’єри мо жуть ви ни ка ти не ли ше з бо ку спів -
робітни ка міліції, що прий шов до дітей у шко лу, але й у пе да гогів та адміністра -
торів шко ли. Во ни та кож мо жуть ма ти не га тивні сте рео ти пи чи не га тив ний по -
передній досвід спілку ван ня, на що впли ва ють різні чин ни ки, зо к ре ма за галь не
став лен ня суспільства до міліції, об раз міліціоне ра, сфор мо ва ний чис лен ни ми
те левізійни ми серіала ми, не ефек тив на оцінка діяль ності шко ли у пра во ви ховній
сфері ли ше за ста ти с тич ни ми по каз ни ка ми то що. Ще од ним чин ни ком, що мо же
ус клад ни ти взаємо ро зуміння та взаємодії міліціоне ра та дітей, ви с ту пає не знан ня
не ли ше дітьми, але й пе да го га ми шко ли то го, хто та кий міліціонер на справді
та які йо го про фесійні обов’яз ки.
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3. Що повинна знати дитина про міліціонера 
як людину в погонах

Ос но вою успішно го спілку ван ня мо же бу ти ли ше взаємна по зи тив на на ла -
што ваність йо го учас ників. То му не ли ше міліціонерові, що при хо дить до шко ли
з ме тою на ла го ди ти співпра цю, але й са мим дітям і вчи те лям слід кра ще зна ти
особ ли вості про фесії міліціоне ра. 

То му у пла ну ванні спільної діяль ності тре ба пе ред ба чи ти «вступ ний» період,
ко ли діти дізна ють ся про міліціоне ра як пред став ни ка пев ної діяль ності та як про
осо бистість. Тоді очіку ван ня кон так ту з міліціоне ром і сам кон такт бу дуть більш
спокійни ми, відбу ва ти муть ся у зацікав леній ат мо сфері, з ви со ким рівнем взаєм -
ної мо ти вації кра ще зро зуміти та пізна ти од не од но го. Не зва жа ю чи на те, що ав -
то ри за про по ну ва ли до клад ний аналіз за ко но дав ст ва, що сто сується діяль ності
офіційних ор ганів та служб у спра вах дітей, не вар то да ва ти її шко ля рам у та ко му
ви гляді. Аналіз за ко но дав ст ва має бу ти ко ри сним перш за все до рос лим, шкіль -
ним адміністра то рам, які згідно своїх по са до вих обов’язків зустріча ють ся з різни -
ми си ту аціями до б ровільної чи ви му ше ної співдії з ор га на ми внут рішніх справ.

Що до оз най ом лен ня учнів з діяльністю міліції, то мож на ско ри с та ти ся офі -
цій ним опи сом про фесії, як, на при клад, на сайті га зе ти «За про шуємо на ро бо ту
та на вчан ня»5. Та кож вар то підго ту ва ти те ма тич ну ви хов ну го ди ну чи не ве ли ку
стіннівку з історією поліції, міліції як інсти туції. І тут в на годі ста нуть цікавість шко -
лярів до Інтер не ту, вміння ко ри с ту ва ти ся ен цик ло педією Wikipedia. Ду же ко ри с -
ним має бу ти по яс нен ня са мо го сло ва. Шко лярі са мостійно мо жуть ско ри с та ти -
ся тлу мач ни ми слов ни ка ми слів іншо мов но го по хо д жен ня, як дру ко ва ни ми, так
й еле к трон ни ми. Так сло во «Поліція» по хо дить від німець ко го Polizei, що в свою
чер гу пов’яза не з грець ким politе’ia – уп равління дер жа вою (учні від 6–7 кла су
зустріча ють ся на уро ках історії з по нят тям політи ка та на звою грець ких
міст1держав – полісів). Що до сло ва «міліція», то во но ве де по ча ток від ла тинсь -
ко го militia – військо ва служ ба, опол чен ня (учні так са мо на уро ках історії
зустріча ють ся зі сло вом «мілітар ний» – військо вий, при та ман ний зброй ним си -
лам). Та ким чи ном, ли ше знай ом ст во з терміном має вик ли ка ти в учнів по ва гу до
обов’язків, що їх ви ко ну ють пред став ни ки ор ганів внутрішніх справ. Пред став ни -
ки Харків сько го національ но го універ си те ту внутрішніх справ роз ро би ли та
підтри му ють сайт для дітей під на звою «Без пе ка для ма лих і до рос лих»6. 

На цьо му сайті мож на знай ти інфор мацію не ли ше про за вдан ня міліції, але
й про різно ви ди фор ми, ви гляд по гонів, зброю та інші спеціальні за со би, що мо -
жуть ви ко ри с то ву ва ти ся міліцією для підтри ман ня пра во по ряд ку. Та ке інфор му -
ван ня особ ли во до реч не на відповідно му уроці з ос нов пра во знав ст ва. Про гра ма
з цьо го кур су пе ред ба чає ок ре ме за нят тя на цю те му, на яке мож на за про си ти
й міліціоне ра. Вза галі, вчи тель пра во знав ст ва є до дат ко вою ре сурс ною осо бою
у на ла го д женні співпраці шко ли і міліції по за ме жа ми роз гля ду скоєних шко ля ра -
ми пра во по ру шень. 
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� __________________

5 Міліціонер [Еле к трон ний ре сусрс]: www.robota.lviv.ua. – За про шуємо на ро бо ту та на -
вчан ня, 2011. – Ре жим до сту пу: http://www.robota.lviv.ua/150/MILITSIONER.html.

6 Без пе ка для ма лих та до рос лих [Еле к трон ний ре сурс]: www.babybezpeka.org.ua. – Хар -
ків ський національ ний універ си тет внутрішніх справ, 2010. – Ре жим до сту пу: http://
www.babybezpeka.org.ua.
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Ось що повідо мляється на цьо му сайті про обов’яз ки міліції:

Що ро бить міліція кож но го дня?
На жаль, не всі лю ди добрі. Де які лю ди роб лять по гані речі, за вда -

ють шко ди іншим, а то му потрібна міліція, яка завжди прий де на до по -
мо гу. 

Міліціоне ри за хи ща ють дітей та до рос лих, яких об ра жа ють, шу ка -
ють зло чинців та зник лих лю дей. Але, окрім цьо го, у міліціонерів є та кож
інші за вдан ня:

� міліціоне ри сте жать за тим, щоб лю ди не по ру шу ва ли пра ви ла по -
ведінки на ву ли цях, стадіонах, у пар ках;

� міліціоне ри сте жать за тим, щоб водії до три му ва лись пра вил до -
рож нь о го ру ху;

� міліціоне ри охо ро ня ють власність, тоб то речі, які на ле жать іншим
лю дям;

� міліціоне ри роз повіда ють лю дям про те, як во ни мо жуть за хи с ти ти
се бе та своє май но від зло чинців;

� міліціоне ри за три му ють зло чинців та до став ля ють їх до відділу
міліції.7

На сьо годнішній день мож на знай ти чи ма ло інших ма теріалів про міліцію,
зок ре ма на сайті Харківської пра во за хис ної гру пи розміще ний ма теріал Во ло ди -
ми ра Бат чаєва «Ти і міліція»8. Од нак ці ма теріали на пи сані з точ ки зо ру за хи с ту
від міліції, а не за хи с ту за до по мо гою міліції чи про співпра цю з нею: «Ми
бу де мо го во ри ти про міліцію, а точніше про те, як тобі уник ну ти ви падків при ни -
жен ня та жор сто кості з бо ку пра во охо ронців. Сам ро зумієш – те ма ак ту аль на. Як -
що тобі 20 років, і па т рульні ще не ни шпо ри ли по твоїх ки ше нях у по шу ках ви кра -
де но го десь мобільни ка, жод но го ра зу не зігна ли вве чері з лав ки у сквері або
про сто не на гру би ли при дру зях або дівчині, му шу кон ста ту ва ти – тобі по ща с ти -
ло. У наш час такі ви пад ки – рідкість. Без при чин не за три ман ня, зну щан ня, по бит -
тя та ка ту ван ня, не за конні об шу ки у квар ти рах та при низ ливі осо бисті ог ля ди –
про всі ці га небні ви пад ки міліцейсь ко го свавілля ти, ма буть, не раз чи тав у Інтер -
неті, ба чив по те левізо ру і, я впев не ний, не од но ра зо во об го во рю вав з то ва ри ша -
ми, шу ка ю чи відповідь на пи тан ня: А як мені уник ну ти цьо го?» І далі весь ма те -
ріал, на жаль, бе зу мов но, ак ту аль ний, по дає по ра ди, як по во ди ти ся з пред став -
ни ка ми пра во охо рон них ор ганів під час за три ман ня, вик ли ку у відділок міліції,
при хо ду міліціоне ра у по меш кан ня та об шу ку то що. Чи оз на чає та кий ра курс по -
дачі ма теріалу про сто сун ки з міліцією, що йо го не мож на ви ко ри с та ти у рам ках
про ек ту «Шкільний міліціонер»? Зовсім ні, ад же по да ча подібних ма теріалів
сами ми пра во охо рон ця ми здат на зня ти пев ний «ан та гонізм», який вип ли ває
з подібних публікацій.
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� __________________

7 Що ро бить міліція кож но го дня? [Еле к трон ний ре сурс]: www.babybezpeka.org.ua. –
Без пе ка для ма лих та до рос лих. – Харківський національ ний універ си тет внутрішніх
справ, 2010. – Ре жим до сту пу: http://www.babybezpeka.org.ua/index.php?section=
functions.

8 Бат чаєв В. Ти і міліція [Еле к трон ний ре сурс]: www.umdpl.info. – Асоціація ук раїнських
моніторів до три ман ня прав лю ди ни в діяль ності пра во охо рон них ор ганів, 2011. – Ре -
жим до сту пу: http://www.umdpl.info./index.php?id=1287780735.
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Та кож ко рис но дізна ти ся, хто з дітей ціка вить ся де тек ти ва ми, і по про си ти їх
по знай о ми ти од но клас ників з найбільш ціка ви ми сю же та ми. І навіть як що у цих
роз повідях не бу де при сутній об раз міліціоне ра на пря му, вар то зо се ре ди ти ува гу
на то му, яке став лен ня до зло чинців у ав то ра, у дітей, яке став лен ня до тих лю дей,
що роз кри ва ють зло чи ни та ка ра ють пра во по руш ників. Зай ве ка за ти, що ма ють
бу ти ви б рані більш$менш од но значні у та ких оцінках тво ри. Тоді діти на аб ст ракт -
но му при кладі змо жуть по ба чи ти не обхідність до три ман ня пра во по ряд ку і зміни -
ти свої не га тивні сте рео ти пи, як що во ни є, на по зи тив не, або при наймні, зацікав -
ле не став лен ня.

Клас но му керівни ку, соціаль но му пе да го гу, пе да го гу$ор ганіза то ру, шкіль но -
му пси хо ло гу, іншим пред став ни кам пе да гогічно го ко лек ти ву шко ли, в якій
виріши ли на ла го ди ти співпра цю з міліціоне ром, та кож вар то пам’ята ти, що по са -
до ві обов’яз ки чи то дільнич но го міліціоне ра, чи то пред став ни ка Криміна ль ної
мілі ції у спра вах дітей над зви чай но ши рокі, і профілак тич на ро бо та з дітьми,
на жаль, не є пріори те том у по всяк денній діяль ності. То му не вар то сподіва ти ся,
що міліціонер, з яким шко ла ба жає на ла го ди ти співпра цю, з пер шо го ра зу прий -
де і бу де про во ди ти за пла но вані вчи те ля ми ви ховні за хо ду або уро ки пра во знав -
ст ва замість вчи те ля. Пе да гогічно му ко лек ти ву потрібно про ве с ти кропітку ро бо -
ту з на ла го д жен ня кон так ту, пла ну ван ня, з’ясо ву ван ня ча со вих, людсь ких ре сур -
сів міліціоне ра. Обов’яз ко вою умо вою є офіційне звер нен ня до керівництва,
оскільки ієрархія і ви ко нан ня на казів є го ло вною відмінністю будь$якої лю ди ни
у по го нах. Та кож доцільно на да ти усю мож ли ву пе да гогічну про фесійну до по мо -
гу у про ве денні спільних за ходів. У до дат ках по да но при кла ди спільних на вчаль -
них семінарів, на яких має відбу ва ти ся взаємо нав чан ня. 

4. Якою може бути модель ефективного співробітництва
школи і міліції. Критерії оцінки такої взаємодії

Про аналізу вав ши ос но ви ук раїнсько го за ко но дав ст ва та прак ти ку ло каль -
ного пе да гогічно го ек с пе ри мен ту «Шкільний міліціонер», що впро ва д жу вав ся
у Чернігівській об ласті, мож на зро би ти вис но вок про орієнтов ну мо дель на ла -
годжен ня по зи тив ної співпраці шко ли та міліції. Як і у кож но му про екті, обов’яз -
ко ви ми еле мен та ми діяль ності є ета пи з’ясу ван ня по треб і мо ти вації, оцінка
ресурсів, пра виль не пла ну ван ня, моніто ринг діяль ності, оцінка про це су та ре -
зуль та ту.

І пе да го гам перш за все, і пред став ни ку ор ганів внутрішніх справ, котрі ви рі -
ши ли у пев но му на вчаль но му за кладі на ла го ди ти по зи тив ну взаємодію між шко -
лою та міліцією за ра ди ре зуль та тив но го пра во во го ви хо ван ня та ви хо ван ня у дусі
по ва ги до прав лю ди ни, вар то особ ли ву ува гу звер ну ти на ціле по кла дан ня та кої
співпраці. Прак ти ка по ка зує тяжіння у пла нах робіт до над то за галь них цілей
та за вдань: по кра щи ти профілак тич ну ро бо ту, по кра щи ти співпра цю шко ли і мілі -
ції, підви щен ня пра во вої куль ту ри учнів то що. Кон кре ти зація за вдань (котрі кра -
ще ре алізо ву ва ти в ре жимі міні$про ек ту) доз во лить не ли ше чітко роз поділи ти їх
ви ко нан ня на ча сові ета пи, але відра зу за кла де по каж чи ки ре зуль та тив ності. От -
ри ман ня знань що до прав лю ди ни як фун да мен ту суспільної взаємодії; на бут тя
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4. Що є важливим для налагодження  ефективної співпраці школи і міліції

Орієнто ва на мо дель 
на ла го д жен ня співпраці між шко лою та міліцією

(схе ма за зраз ком про ек ту «Шкільний міліціонер»)

Рішен ня пе да гогічно го ко лек ти ву, 
шкільної адміністрації 
про не обхідність співпраці

Рішен ня ор ганів внутрішніх справ 
(КМСД, дільнич ний міліціонер) 
про не обхідність співпраці

Зустріч – до мо вленість,
з’ясу ван ня спільних інте ресів, 

підпи сан ня офіційної уго ди про співпра цю, 
виз на чен ня клю чо вих осіб

З’ясу ван ня по треб 
на вчаль но го за кла ду: 
ан ке ту ван ня, опи ту -
ван ня батьків, міні+

пе д ра да тощо

З’ясу ван ня освітніх по треб 
і по даль ше на вчан ня 

учас ників про ек ту
«Шкільний міліціонер»; 

по шук і за лу чен ня ек с пертів

Ук ла дан ня пла ну
дій,  виз на чен ня

цільо вих груп, 
по шук ре сурсів

Ета пи діяль ності, проміжний моніто ринг 
ефек тив ності взаємодії, 

про дов жен ня взаємо нав чан ня, 
ко рекція діяль ності

Підве ден ня підсумків про ек ту.

Оцінка ефек тив ності, 
пла ну ван ня по даль шої діяль ності,

оцінка ре сурсів
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на ви чок не на силь ниць ко го розв’язан ня конфліктних си ту ацій; фор му ван ня вмінь
аналізу та розв’язан ня пра во вих си ту ацій; от ри ман ня ком плек су знань що до
юри дич ної та мо раль ної відповідаль ності; фор му ван ня по зи тив но го об ра зу мілі -
ціоне ра се ред учнів та батьків – подібні ре зуль та ти мо жуть бу ти до сяг нуті за участі
«шкільно го міліціоне ра» і про фесійно го пе да гогічно го су про во ду. Бе зу мов но, ці
за вдан ня є скла до вою ча с ти ною освітніх курсів пра во знав ст ва за галь ної се ред -
ньої освіти че рез ви кла дан ня пред метів «Прак тич не пра во», «Ос но ви пра во знав -
ст ва» та курсів за ви бо ром, як, на при клад, «Жи ви за пра ви ла ми» та за нят тя з гро -
ма дянсь кої освіти. І ли ше поєднан ня уроч ної та по за уроч ної діяль ності у сфері
пра во во го ви хо ван ня і пра во вої освіти мо же да ти потрібні ре зуль та ти. На ла го  -
джен ня кон так ту міліціоне ра із шкільним/кла сним ко лек ти вом, ор ганізація серії
зустрічей у рам ках пра во во го «все обу чу» шко лярів, батьків, місце вої гро ма ди,
за лу чен ня міліціоне ра як ре сурс ної осо би на уро ки з ос нов пра во знав ст ва,
до про ве ден ня по за клас них за ходів, перш за все при свя че них те ма тиці прав лю -
ди ни і прав ди ти ни – це за со би, які здатні суттєво урізно манітни ти та зро би ти
більш ефек тив ною пра во ви хов ну ро бо ту.

Од нак при пла ну ванні співробітництва обов’яз ко во слід взя ти до ува ги певні
за гро зи, що ма ють як об’єктив ний, так і суб’єктив ний ха рак тер. Тоді для усу нен ня
цих за гроз ма ють бу ти спря мо вані кон кретні зу сил ля. На при клад:

Се ред найбільших об’єктив но існу ю чих за гроз є ті, про які го во ри ло ся на при -
кінці ча с ти ни 3 після аналізу за ко но дав ст ва що до по са до вих обов’язків та пов но -
ва жень співробітників ОВС, що пра цю ють з дітьми. То му од ними із го ло вних вис -
новків і про по зицій ло каль но го пе да гогічно го ек с пе ри мен ту у Чернігівській об -
ласті є на ступні:

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

За гро зи у на ла го д женні взаємодії:

� у на ла го д женні співпраці кон крет но го
на вчаль но го за кла ду з ОВС мо же бу ти
зацікав ле на ли ше шко ла;

� відсутність співробітни ка ОВС, яко го
мож на за лу чи ти до співпраці зі шко -
лою;

� низь ка мо ти вація співробітни ка ОВС
що до спільної зі шко лою діяль ності;

� міліціонер не має мож ли во с тей бра ти
участь у спільно му зі шко лою про екті;

� міліціонер не має відповідних ко му -
ніка тив них та пе да гогічних на ви чок;

� брак ре сурсів для на ла го д жен ня спів -
праці;

� пе ре на си ченість на вчаль но4ви хов но -
го про це су різни ми за хо да ми, не го -
тов ність пед ко лек ти ву для на ла го  -
джен ня ефек тив ної взаємодії;

� спо ку са ви ко ри с та ти міліціоне ра ли ше
для участі в ро боті Ра ди профілак ти ки
ЗНЗ, «за ля ку ван ня» та по си лен ня ав -
то ри тар но го впли ву на учнів то що ;

� спро тив ча с ти ни батьків за лу чен ню
міліціоне ра до на вчаль но4ви хов но го
про це су.

Мож ливі кро ки що до усу нен ня за гро зи:

� оз най ом лен ня клю чо вих співробіт -
ників з уп равлінь освіти та ОВС регіо -
наль но го рівня з ціля ми та за вдан ня -
ми про ек ту «Шкільний міліціонер»,
підпи сан ня уго ди про співпра цю;

� про хан ня до керівництва ОВС на міс -
це во му рівні на да ти як ре сурс ну осо -
бу для співпраці із шко лою, так і ство -
ри ти умо ви для ви ко нан ня ним відпо -
відної діяль ності;

� на ла го д жен ня постійно діючо го семі -
на ру для міліціонерів КМСД та діль -
нич них міліціонерів із вра ху ван ням їх
освітніх по треб;

� Удо с ко на лен ня пла ну ван ня на вчаль -
но4ви хов но го про це су ЗНЗ, виз на чен -
ня пріори тетів діяль ності; 

� те ма тичні семіна ри для вчи телів, клас -
них керівників що до прав лю ди ни
і прав ди ти ни;

� роз’яс ню валь на ро бо та се ред батьків
та місце вої гро ма ди, за лу чен ня до
спільної діяль ності;

� по шук і за лу чен ня до дат ко вих ре сур -
сів.
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� Пе ре бу ван ня працівників міліції у школі по вин но бу ти виз на че не на за -
ко но дав чо му рівні і пе ред ба чені ок ремі по са ди у си с темі ор га нів внут -
рішніх справ для ро бо ти з дітьми із прив’яз кою до од но го�двох на вчаль -
них за кладів (за леж но від кількості учнів);

� Ма ють біти змінені підхо ди до діяль ності міліціонерів, що пра цю ють
з діть ми – з ка раль них на пре вен тивні та ба зо вані на по вазі до прав ди -
тини;

� За зна чені пра во охо ронці по винні мати можливість прой ти спеціаль ну
підго тов ку з на буттям пе да гогічних, пси хо логічних ко муніка тив них ком -
пе тент ностей;

� Шкільні міліціоне ри ма ють ма ти мож ливість бу ти за лу че ни ми до освіт -
ньо го про це су – ви кла да ти ок ремі спец кур си, фа куль та ти ви з пра во вої
те ма ти ки, про во ди ти ви ховні за хо ди са мостійно і у парі з пе да го гом,
пра цю ва ти із бать ка ми та місце вою гро ма дою з точ ки зо ру інте ресів
дітей да но го на вчаль но го за кла ду;

� Си с те ма підви щен ня кваліфікації у си с темі ОВС та пе да гогічної освіти
має вклю ча ти пи тан ня, що сто су ють ся на ла го д жен ня ефек тив ної
взаємодії шко ли і міліції та за про ва д жен ня пре вен тив но го ви хо ван ня.

Не зва жа ю чи на те, що ре алізація цих про по зицій за ле жить від політич ної
волі та зу силь за ко но давців, че ка ти вирішен ня за зна че них про блем на дер жав но -
му рівні не вар то, оскільки діти рос туть і соціалізу ють ся не за леж но від то го,
наскільки до рослі усвідо млю ють чи ні за гро зи не до стат ньої ува ги що до до три -
ман ня прав ди ти ни, без печ ності шкільно го та мікро соціаль но го се ре до ви ща, си -
ту ації з пра во по ру шен ня ми не по внолітніх то що. То му впро ва д жен ня за про по но -
ва ної мо делі співпраці шко ли і міліції доз во лить по си ли ти ефек тивність зу силь
у сфері пра во во го ви хо ван ня, а, зна чить, і соціаль не бла го по луч чя в ціло му.

При за про ва д женні за про по но ва ної мо делі тре ба, як при ре алізації
будь�яко го про ек ту, про во ди ти оцінку ефек тив ності діяль ності. Та ка оцінка мо же
бу ти зроб ле на кілько ма ме то да ми. Як що (а це ба жа но) на по чат ку бу ло здійсне -
не опи ту ван ня дітей, батьків та вчи телів що до об ра зу міліціоне ра, по чут тя без пе -
ки в шко лі та у на вко лошкільно му се ре до вищі то що, то по втор не й прикінце ве
опи ту ван ня за тим же ал го рит мом мо же по ка за ти зміни у став лен нях, рівні свідо -
мої дис ципліно ва ності, мо ти вації що до пра восвідо мої по ведінки то що, котрі
при датні для ста ти с тич ної об роб ки та по ка зу. Ста ти с ти ка пра во по ру шень, яку так
по люб ля ють керівні ор га ни, та кож мо же по ка за ти по зи тив ну ди наміку та слу гу ва -
ти опо се ред ко ва ним ре зуль та том. Од нак не вар то та ку ста ти сти ку вва жа ти єди -
ним кри терієм успішності – не успішності про ек ту. Пра во по ру шен ня се ред дітей і
до рос лих ма ють ку ди складніші при чи ни, аніж ува га ор ганів внутрішніх справ до
си ту ації в школі та при сутність міліціоне ра в школі. Окрім пря мих ме тодів ан ке ту -
ван ня, вар то ви ко ри с то ву ва ти не пря му оцінку, як аналіз вис лов лю вань батьків,
учнів, пе да гогів, пра во охо ронців що до ре зуль татів участі в про екті та впли ву
влас ної діяль ності у ньо му на на вчаль но�ви хов ний про цес та за галь ну ат мо сфе -
ру на вчаль но го за кла ду та мікро рай о ну (місце вої гро ма ди). Та ки ми пи тан ня ми
мо жуть бу ти:

� Як зміни ла ся си ту ація з до три ман ням прав ди ти ни в школі та по -
зашкільно му се ре до вищі?

4. Що є важливим для налагодження  ефективної співпраці школи і міліції
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� Як зміни ли ся став лен ня та взаємос то сун ки у три кут ни ку «сім’я–шко ла–
пра во ва куль ту ра»?

� Що зміни ло ся у по ведінці шко лярів під час на вчаль но го про це су, в по за -
урочній діяль ності та у по ведінці в сім’ї та мікро се ре до вищі?

� Що зміни ло ся в освітньо му про сторі шко ли? Які нові ме то ди ро бо ти ста -
ли ви ко ри с то ву ва ти ся?

� Що зміни ло ся у ро боті пе да гогічно го ко лек ти ву? Які нові ак цен ти на -
валь но!ви хов но го про це су мож на по ба чи ти в ре зуль таті ре алізації про -
ек ту?

� Що зміни ло ся у діяль ності міліціоне ра?
� Які нові фор ми і ме то ди ро бо ти став ви ко ри с то ву ва ти міліціонер у своє -

му спілку ванні з дітьми?
� Що зміни ло ся у став ленні батьків до шко ли та пра во во го ви хо ван ня

сім’ї?

Бе зу мов ним по зи тив ним ре зуль та том ефек тив ної взаємодії у про екті
«Шкіль ний міліціонер» є зро с тан ня довіри до міліції як суспільно го і дер жав но го
інсти ту ту. Як що учні, їхні бать ки та вчи телі шко ли ма ють ви черпні кон тактні дані
(те ле фо ни) пра во охо ронців, що пра цю ють у школі, й у будь!який мо мент, у ви -
пад ку по тре би мо жуть зв’язу ва ти ся з ни ми, а працівни ки міліції – завжди го тові
прий ти на до по мо гу від по ра ди до влас ної при сут ності за не обхідності – тоді пер -
ший крок до ефек тив ної взаємодії зроб ле но.

Як оціни ли учас ни ки про ек ту «Шкільний міліціонер» у Чернігівській об ласті
свою участь та ре зуль та ти діяль ності:

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

Шкільний міліціонер відіграє важ ливу роль не лише у
роботі клас ного керівника, психолога чи соціального
педагога з учнями, а й ор гані зо вує спільну роботу настіль ки
різних сфер діяльності як осві та і пра во охо ронні органи.

Гуз І. А.
головний спеціаліст відділу освіти 

Куликівської районної державної адміністрації

«Шкільний міліціонер» – це пі лот ний про ект і то му не
мож на го во ри ти про йо го миттєву ре алізацію чи кон крет ний
ре зуль тат на да ний час. В іде алі бу ло б до б ре, якби мілі -
ціонер пра цю вав тільки в школі. Цей про ект на га дав про те,
що не потрібно відки да ти чи не хту ва ти пра ва ми дітей, діти –
це на ше май бутнє, яке ми по винні ви хо ву ва ти сьо годні.
Я ду же за до во ле на від участі у цьо му про екті. Ду же спо до -
ба ло ся пра цю ва ти з ро зум ни ми, ціка ви ми, відда ни ми своїй
справі людь ми, яки ми є працівни ки «М’АР Ту». Оп тимі стич -
но вірю у май бутнє цьо го про ек ту!!!! 

Лап ко Ю. М.
заступник директора з виховної роботи  

Куликівської ЗОШ I!III ст.
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4. Що є важливим для налагодження  ефективної співпраці школи і міліції

«Шкільний міліціонер» – про ект вар тий, щоб бу ти втіле -
ним в жит тя на на леж но му рівні. На жаль, міліціонер не має
до стат ньо ча су, щоб приділи ти ува гу дітям, так як має на -
ван та жен ня на ос новній ро боті. Не див ля чись на пе ре шко -
ди, ба га то нам чо го вда ло ся взя ти ко рис но го з про ек ту і вті -
лити в прак ти ку шкільно го жит тя... 

Дин ник Т. А.
практичний психолог Куликівської ЗОШ I(III  ст.

Хо ча, відвер то ка жу чи, на по чат ку у ме не бу ли де які сумніви
що до мож ли вості ви ко нан ня по кла де них на працівни ка міліції
обо в’я зків після то го, як він на ла го дить добрі сто сун ки та по зи -
тивні взає мовідно си ни з шко ля ра ми. Я вва жав, що відра зу пе ре -
бу ду ва ти нор ми по ведінки лю ди ни не мож ли во, бо во ни фор му -
ють ся ро ка ми і працівник міліції зму ше ний бу де за сто со ву ва ти
до де я ких учнів за хо ди ви хов но го ха рак те ру, а все це не по єд -
нується з прин ци пом до б ро зич ли вих відно син. Але за вдя ки про -
ве ден ню семі на рів, оз най ом лен ню з до сві дом та прин ци па ми ро -
бо ти за кор дон них ко лег, по ра дам працівників При луць кої
гімназії № 5, я маю змо гу знай ти пра виль ний підхід до вирішен -
ня тієї чи ін шої си ту ації.

Губій А. С.
опе ру пов но ва же ний ВКМСД При луць ко го МВ УМВС  Ук раїни 

в Чернігівській об ласті старший лейтенант міліції 

Цінним у про екті є те, що в кінце во му ре зуль таті ма ють
ста ти сфор мо вані ціннісні орієнтації та суспільний іде ал
учнів орієнто ваний на при родність і невід’єм ність прав і сво -
бод лю ди ни, по ва гу до них і ро зуміння пра вомірно сті їх за -
хи с ту.

Єду но ва Л. В.
вчитель історії та правознавства гімназії № 5 м. Прилуки

Ста ло зро зумілим, що успішна ре алізація про ек ту «Шкіль -
ний міліціонер»  цілком за ле жить від осо би с тих яко с тей
міліціоне ра та пе да го га, їх ба жан ня пра цю ва ти з дітьми та
зміни ти щось на кра ще  в на шо му суспільстві. Я вва жаю, що
профілак тич на ро бо та з дітьми по вин на бу ти пріори тет ним
на прям ком у  по всяк денній діяль ності співробітників кримі -
на ль ної міліції у спра вах дітей.

Данилець О.
ст. оперуповноважений ВКМСД  Управління МВС України 

в Чернігівській обл. у відставці
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1. Рекомендація № R (85)7 Комітету Міністрів держав�
членів Ради Європи про викладання та вивчення
прав людини в школах*

Комітет Міністрів, ви хо дя чи з по ло жень статті 15.6 Ста ту ту Ра ди Євро пи,
вва жа ю чи, що ме тою Ра ди Євро пи є за без пе чен ня більш тісної єдності між
йо го чле на ми для збе ре жен ня і здійснен ня іде алів та прин ципів, що є їхнім
спільним над бан ням, підтвер д жу ю чи зо бов’язан ня в га лузі прав лю ди ни, що
містять ся в «За гальній дек ла рації прав лю ди ни» ООН, «Кон венції про за хист
прав лю ди ни та ос нов них сво бод», а та кож у «Євро пейській соціальній хар -
тії», вра хо ву ю чи «Зо бов’язан ня дер жав*членів у га лузі вив чен ня прав лю ди -
ни», що бу ли прий няті за ос танні де сять років на міжна род них та євро пей -
ських кон фе ренціях, н а  г а  д у  ю  ч и про:

– свою влас ну Ре зо люцію (78) 41 «Про ви кла дан ня прав лю ди ни»;
– свою Дек ла рацію «Не тер пимість: за гро за де мо кратії» від 14 трав ня

1981 ро ку;
– свою Ре ко мен дацію № R (83) 13 про «Роль се ред ньої шко ли в підго -

товці мо лоді до жит тя»;
з а  з н а  ч а  ю  ч и Ре ко мен дацію 963 (1983) Кон суль та тив ної Асам б леї Ра -

ди Євро пи «Про куль турні та освітні ас пек ти що до змен шен ня на силь ст ва»;
с т в о  р ю  ю  ч и не обхідність підтвер д жен ня де мо кра тич них цінно с тей

пе ред ли цем:
– не тер пи мості, актів на силь ст ва і те ро риз му;
– віднов лен ня при все люд но го ви ра жен ня ра систсь ких та ксе но фобсь -

ких по глядів;
– роз ча ру ван ня мо ло до го по коління євро пейців, вик ли ка но го еко -

номічним спа дом та існу ю чої бідності й нерівності в світі;
са ме то му в і р я ч и , що про тя гом їх на вчан ня в школі підро с та ю че по -

коління по вин но вив ча ти пра ва лю ди ни як ча с ти ну їхньої підго тов ки до жит -
тя в умо вах плю ралістич ної де мо кратії;

в в а  ж а  ю  ч и , що шко ли є пев ною спільно тою, яка мо же і по вин на бу ти
при кла дом де мон ст рації ба га то манітності осо би с то с тей, по ва ги їхньої
гідності, тер пи мості й рівності мож ли во с тей,

1. Р е  к о  м е н  д у є , щоб уря ди дер жав*членів, бе ру чи до ува ги їх на ціо -
нальні освітні си с те ми та пра во ву ба зу:

Äîäàòêè

� __________________

* Ре ко мен да ция № R(85)7 Ка би не та Ми ни с т ров стран*чле нов  Со ве та Євро пи «О пре -
по да ва нии и обу че нии пра вам че ло ве ка в шко лах» (При ня та Ко ми те том Ми ни с т ров
14 мая 1985 г.) [Еле к трон ний ре сусрс]: www.khpg.org. – Права Людини в Україні,
2011. – Ре жим до сту пу: http://www.khpg.org/index.php?id=1080658047. – Перекл.
укр. Н. Залімська.
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а) за охо чу ва ли ви кла дан ня й вив чен ня прав лю ди ни в шко лах у від по відності
до про по зицій, що містять ся в до дат ку;

б)при вер та ли ува гу осіб та ор ганізацій, що пов’язані з шкільною освітою,
до тек с ту цих Ре ко мен дацій;

2. Д о  р у  ч а є Ге не раль но му Се к ре та реві пе ре да чу цих Ре ко мен дацій уря -
дам країн%учас ниць Євро пейсь кої куль тур ної кон венції, які не є чле на ми Ра ди
Європи.

До да ток до Ре ко мен дації № R (85)7: Про по зиції що до ви кла дан ня 
прав лю ди ни в школі

1. ПРА ВА ЛЮ ДИ НИ В ШКІЛЬНИХ ПРО ГРА МАХ

1.1. Ро зуміння прав лю ди ни і досвід у цій га лузі є для мо лоді важ ли вим еле мен -
том підго тов ки до жит тя в де мо кра тич но му і плю ралістич но му суспільстві.
Це є ча с ти ною соціаль ної й політич ної освіти, що вклю чає взаємо ро зуміння
між на ро да ми й куль ту ра ми.

1.2. По нят тя, пов’язані з пра ва ми лю ди ни, мо жуть і по винні закріплю ва ти ся
у свідо мості яко мо га раніше. Так, на при клад, діти, які відвіду ють ди тя чий
са до чок або на вча ють ся в по чат ковій школі, мо жуть уже на бу ти досвіду не -
на силь ниць ко го вре гу лю ван ня конфліктів й по ва ги до іншої лю ди ни.

1.3. Оз най ом лен ня підро с та ю чо го по коління з більш аб ст ракт ни ми по нят тя ми
прав лю ди ни, та ки ми, що пе ред ба ча ють ро зуміння філо софсь ких, політич -
них та юри дич них кон цепцій, мо же здійсню ва ти ся на рівні се ред ньої шко -
ли при вив ченні та ких пред метів як історія, ге о графія, соціальні на уки, кур -
си мо раль но%релігійно го цик лу, мо ви та літе ра ту ри, еко номіки.

1.4. Оскільки пра ва лю ди ни не ми ну че пов’язані з політи кою, ви кла дач по ви нен
завжди ви хо ди ти з міжна род них пактів та угод і на ма га ти ся уни ка ти на в’я -
зу ван ня своїх влас них пе ре ко нань уч ням та не втя гу ва ти їх в іде о логічну бо -
роть бу.

2. НА ВИЧ КИ

На вич ки, не обхідні для ро зуміння й спри ян ня пра вам лю ди ни, є та ки ми:
а) інте лек ту альні на вич ки, зо к ре ма:
– на вич ки пов’язу ва ти пись мо ве й ус не вис лов лю ван ня, вклю ча ю чи здат -

ність сфор му лю ва ти свою дум ку, об го во рю ва ти й за хи ща ти її;
– на вич ки, що ви ма га ють уміння да ва ти оцінку, такі як: збір та пе ревірка

ма теріалів із різних дже рел, вклю ча ю чи за со би ма со вої інфор мації, здат -
ність аналізу ва ти їх і до хо ди ти до спра вед ли вих і ви ва же них вис новків;
– на вич ки у виз на ченні упе ре д же ності, за бо бонів, сте рео типів та дис кри мі -

нації;
б) соціальні на вич ки, зо к ре ма:
– виз на ва ти та вра хо ву ва ти відмінності;
– вста нов лю ва ти по зи тивні сто сун ки без осо бистісних утисків;
– вирішу ва ти конфлікти не на силь ниць ким шля хом;

Додатки
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– бра ти відповідальність;
– бра ти участь у прий нятті рішень;
– ро зуміти ви ко ри с тан ня ме ханізмів за хи с ту прав лю ди ни на ло каль но му,

регіональ но му, євро пейсь ко му та світо во му рівнях.

3. ЗНАН НЯ, ЯКИХ НА БУ ВА ЮТЬ ПІД ЧАС ВИВ ЧЕН НЯ ПРАВ ЛЮ ДИ НИ

3.1. Вив чен ня прав лю ди ни в шко лах мо же здійсню ва ти ся різни ми шля ха ми,
вра хо ву ю чи вік, свідомість шко лярів, кон кретні си ту ації в шко лах та си с те -
му освіти. Те ми вив чен ня прав лю ди ни мо жуть вклю ча ти:
а) ос новні ви ди прав лю ди ни, обов’язків, зо бов’язань, відповідаль ності;
б) різні фор ми не спра вед ли вості, нерівності й дис кримінації, вклю ча ю чи

нерівність ста тей та ра сизм;
в) відо мих лю дей, ру хи й події, успіхи й по раз ки в історії та три ва ючій нині

бо ротьбі за пра ва лю ди ни;
г) ос новні міжна родні дек ла рації та кон венції про пра ва лю ди ни, такі як

«За галь на дек ла рація прав лю ди ни» та «Кон венція за хи с ту прав лю ди ни
й ос нов них сво бод».

3.2.Ви кла дан ня і вив чен ня прав лю ди ни по вин но бу ти по зи тив но орієнто ва -
ним. Оскільки чис ленні при кла ди по ру шен ня прав лю ди ни мо жуть вик ли -
ка ти в учнів відчут тя без по рад ності й відчаю, не обхідно де мон ст ру ва ти їм
та кож при кла ди успіхів і про гре су.

3.4.Ви кла дан ня й вив чен ня прав лю ди ни в школі по вин но ма ти за ме ту до ма -
га ти ся від учнів ро зуміння й сприй нят тя по нять спра вед ли вості, рівності,
сво бо ди, ми ру, гідності та де мо кратії. Це ро зуміння по вин но бу ти од но час -
но раціональ ним і та ким, що ґрун тується на досвіді та по чут тях. То му важ -
ли во, щоб шко ли на да ва ли мож ли вості уч ням відчу ва ти емоційну при -
четність до прав лю ди ни й ви ра жа ти свої по чут тя че рез те а т ралізо вані ви  -
ста ви, жи во пис, му зи ку, творчі пись мові ро бо ти та аудіовізу альні за со би.

4. УМО ВИ

4.1. Де мо кратії най кра ще мож на на вчи ти ся в де мо кра тичній ат мо сфері, де за -
охо чується участь, де мож на відвер то вис лов лю ва ти й об го во рю ва ти дум -
ки, де га ран то ва на сво бо да вис лов лю вань і для учнів, і для вчи телів, де па -
ну ють чесність і спра вед ливість. Та ким чи ном, це є не обхідною умо вою
ефек тив ності вив чен ня прав лю ди ни.

4.2.Шко ли по винні за охо чу ва ти участь у своїй діяль ності батьків та рідних. Це
мо же бу ти участь шкіл у ро боті не дер жав них ор ганізацій, що мо жуть зби -
ра ти інфор мацію, вив ча ти си ту ацію та ма ти без по се редній досвід успішної
бо роть би за пра ва й гідність лю ди ни.

4.3.Шко ли й учи телі по винні на ма га ти ся бу ти по зи тив ни ми сто сов но всіх учнів,
і виз на ва ти, що всі во ни та їх до сяг нен ня є важ ли ви ми – чи це успіхи в на -
вчанні, в ак торській май стер ності на сцені, в му зиці, в спорті чи якісь інші.

5. НА ВЧАН НЯ ВЧИ ТЕЛІВ

5.1. По чат ко ве на вчан ня вчи телів по вин но да ва ти підго тов ку до май бутніх умов
ви кла дан ня прав лю ди ни в шко лах. На при клад, май бутні вчи телі по винні:
а) ціка ви ти ся внутрішньою та зовнішньою політи кою своєї країни та в світі; 
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б) ма ти мож ливість на вча ти ся чи пра цю ва ти за кор до ном, до то го ж у різ -
них си с те мах освіти;

в) ро зуміти й бо ро ти ся з усіма фор ма ми дис кримінації в школі і в су спіль -
стві, за охо чу ва ти та ку бо роть бу й пра цю ва ти над по до лан ням за бо бонів,
у то му числі і своїх влас них.

5.2.Май бутні й нинішні вчи телі по винні самі по знай о ми ти ся з:
а) ос нов ни ми міжна род ни ми дек ла раціями й кон венціями в га лузі прав

лю ди ни;
б) ро бо тою й до сяг нен ня ми міжна род них ор ганізацій, що зай ма ють ся за -

хи с том і про па гу ван ням прав лю ди ни, на при клад, че рез візи ти й на -
вчальні за хо ди.

5.3.Усі ви кла дачі по тре бу ють то го, щоб їм бу ла на да на мож ливість вив ча ти но -
ві ме то ди й по нов лю ва ти свої знан ня че рез підви щен ня своєї квалі фі ка ції.
Та ке підви щен ня кваліфікації, мо же вклю ча ти вив чен ня ефек тив них ме то -
дів ви кла дан ня прав лю ди ни, а та кож роз роб ку відповідних ме тодів і по сіб -
ників.

6. МІЖНА РОД НИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮ ДИ НИ

Не обхідно за охо чу ва ти, щоб у шко лах і на вчаль них за кла дах з підго тов ки
вчи телів відзна чав ся Міжна род ний день прав лю ди ни 10 груд ня.

Додатки
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2. Статистика правопорушень не по внолітніх

Дані про підлітків, які пе ре бу ва ли на обліку в підрозділах криміна ль ної
міліції у спра вах дітей  ор ганів внутрішніх справ Ук раїни у 2009/2010 на -
вчаль но му році*

Усього на обліку

№ Регіон ве ре сень червень динаміка 
2009 року 2010 року змін

1 АР Крим 1849 1815 �2%
2 Вінниць ка 170 321 +89%
3 Во линсь ка 371 501 +35%
4 Дніпро пе т ровсь ка 1179 1069 �9%
5 До нець ка 1376 1710 +24%
6 Жи то мирсь ка 357 370 +4%
7 За кар патсь ка 236 84 �64%
8 За порізька 1357 1356 0%
9 Іва но�Франківська 275 881 +220%

10 Київська 77 256 +232%
11 Кіро во градсь ка 491 526 +7%
12 Лу гансь ка 586 715 +22%
13 Львівська 619 620 0%
14 Ми ко лаївська 279 212 �24%
15 Одесь ка 1477 1453 �2%
16 Пол тавсь ка 656 193 �71%
17 Рівненсь ка 108 96 �11%
18 Сумсь ка 537 628 +17%
19 Тер нопільська 78 121 +55%
20 Харківська 1296 63 �95%
21 Хер сонсь ка 248 96 �61%
22 Хмель ниць ка 226 254 +12%
23 Чер кась ка 178 301 +69%
24 Чернівець ка 125 123 �2%
25 Чернігівська 188 202 +7%
26 м. Київ 121 55 �55%
27 м. Се ва с то поль 214 225 +5%

Усь о го 14674 14246 #3%

� __________________

* За да ни ми Міністер ст ва освіти і на уки АР Крим, об лас них, Київсько го та Се ва с то -
польсь ко го міських уп равлінь освіти і на уки. – До да ток 1 до ли с та МОН від 13.09.
2010 № 1/9�623.
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Дані про зло чи ни та пра во по ру шен ня, скоєні не по внолітніми у 2009/2010 на -
вчаль но му році*

Усього на обліку

№ Регіон ве ре сень червень динаміка 
2009 року 2010 року змін

1 АР Крим 515 296 �43%
2 Вінницька 65 130 +100%
3 Волинська 300 271 �10%
4 Дніпропетровська 530 188 �65%
5 Донецька 1240 945 �24%
6 Житомирська 119 115 �3%
7 Закарпатська 82 40 �51%
8 Запорізька 551 406 �26%
9 Івано�Франківська 51 129 +153%

10 Київська 179 74 �59%
11 Кіровоградська 346 258 �25%
12 Луганська 108 149 +38%
13 Львівська 82 174 +112%
14 Миколаївська 57 32 �44%
15 Одеська 106 105 �1%
16 Полтавська 361 149 �59%
17 Рівненська 19 16 �16%
18 Сумська 367 280 �24%
19 Тернопільська 27 19 �30%
20 Харківська 48 215 +348%
21 Херсонська 267 208 �22%
22 Хмельницька 16 43 +169%
23 Черкаська 30 43 +43%
24 Чернівецька 29 47 +62%
25 Чернігівська 20 44 120%
26 м. Київ 40 12 �70%
27 м. Севастополь 6 26 +333%

Усього 5561 4414 �21%

Додатки

� __________________

* За да ни ми Міністер ст ва освіти і на уки АР Крим, об лас них, Київсько го та Се ва с то -
польсь ко го міських уп равлінь освіти і на уки. – До да ток 2 до ли с та МОН від 13.09.
2010 № 1/9�623.
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Дані про неповнолітніх, які самі потерпіли від злочинів у 2009/2010 на вчаль -
но му році**

Усього на обліку

№ Регіон ве ре сень червень динаміка 
2009 року 2010 року змін

1 АР Крим 666 254 �62%
2 Вінницька 44 75 +70%
3 Волинська 198 150 �24%
4 Дніпропетровська 900 324 �64%
5 Донецька 1008 719 �29%
6 Житомирська 32 47 +47%
7 Закарпатська 52 31 �40%
8 Запорізька 392 169 �57%
9 Івано�Франківська 43 64 +49%

10 Київська 220 29 �87%
11 Кіровоградська ** 64 **
12 Луганська 124 155 25%
13 Львівська 50 46 �8%
14 Миколаївська 66 21 �68%
15 Одеська 463 280 �40%
16 Полтавська 472 83 �82%
17 Рівненська 21 48 129%
18 Сумська 192 102 �47%
19 Тернопільська 33 15 �55%
20 Харківська 97 93 �4%
21 Херсонська 2 3 +50%
22 Хмельницька 125 168 34%
23 Черкаська 5 5 0%
24 Чернівецька 24 10 �58%
25 Чернігівська 19 17 �11%
26 м. Київ 182 92 �49%
27 м. Севастополь 93 18 �81%

Усього 5523 3082 �44%
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� __________________

* За да ни ми Міністер ст ва освіти і на уки АР Крим, об лас них, Київсько го та Се ва с то -
польсь ко го міських уп равлінь освіти і на уки. – До да ток 3 до ли с та МОН від 13.09.
2010 № 1/9�623.

** Дані відсутні.
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3. Ме мо ран дум про взаєморозуміння 
між Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної
державної адміністрації, Управлінням Міністерства
внутрішніх справ України в Чернігівській обл. 
та Міською молодіжною громадською організацією
«Молодіжна аль тер на ти ва»

Про на пря ми співпраці за про ек том «Шкільний міліціонер», що здійснюється
Міською мо лодіжною гро мадсь кою ор ганізацією «Мо лодіжна аль тер на ти ва»,
за підтрим ки Фон ду спри ян ня де мо кратії По соль ст ва США в Ук раїні.

Уп равління освіти і на уки Чернігівської об лас ної дер жав ної адмі ні -
стра ції (далі Уп равління), роз та шо ва не за ад ре сою: 14013, Ук раїна,  м. Чернігів,
вул. Шев чен ка, 34, в особі на чаль ни ка Уп равління Залісько го Ана толія Андрійо -
ви ча, що діє на підставі По ло жен ня про Уп равління освіти і на уки Чернігівської
об лас ної дер жав ної адміністрації, з однієї сто ро ни, 

Уп равління Міністер ст ва внутрішніх справ Ук раїни в Чернігівській обл.
(далі  УМВС), роз та шо ва не за ад ре сою:  14000, Ук раїна,  м. Чернігів, пр. Пе ре мо -
ги, 74, в особі пер шо го за ступ ни ка На чаль ни ка Уп равління підпол ков ни ка міліції
Ко с ти ль о ва Ва лерія Ми ко лай о ви ча, що діє на підставі По ло жен ня, з дру гої сто ро -
ни та 

Міська мо лодіжна гро мадсь ка ор ганізація «Мо лодіжна аль тер на ти ва»
(далі ММГО М’АРТ), роз та шо ва на за ад ре сою: 14000, Ук раїна, м. Чернігів,
пр. Ми ру 219а, к.15 в особі Го ло ви Ко ор ди наційної ра ди Бу ро ва С.Ю., що діє
на підставі Ста ту ту з тре тьої сто ро ни, (далі – Сто ро ни), підтвер д жу ю чи намір
Сторін про дов жу ва ти взаємодію що до пре вен тив но го ви хо ван ня та ро бо ти з пра -
во по ру шен ня ми се ред дітей та мо лоді за галь но освітніх за кладів Чернігівської
обл. з вра ху ван ням прав та сво бод, пе ред ба че них ук раїнським  та міжна род ним
за ко но дав ст вом, до мо ви лись про на ступ не: 

Стаття 1. За гальні по ло жен ня

1.1. Сто ро ни по го д жу ють ся на співпра цю в рам ках ре алізації про ек ту «Шкіль -
ний міліціонер» (далі Про ект) по на пря мах, на умо вах і прин ци пах, обу -
мов ле них да ним Ме мо ран ду мом;

1.2. Ме та про ек ту: за без пе чи ти ефек тив ну взаємодію міліції, шко ли та місце вої
гро ма ди, що бу де по бу до ва на на прин ци пах по ва ги до прав лю ди ни і най -
кра щих інте ресів ди ти ни.

Стаття 2. На пря ми співпраці

2.1. Ос нов ни ми на пря ма ми співпраці (по етап но) є:

– роз роб ка про ек ту на вчаль но го кур су для працівників ор ганів внутрішніх
справ, які пра цю ють з дітьми та шко лою, працівників і пред став ників

Додатки
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адміністрації за галь но освітніх на вчаль них за кладів. Та кий курс вклю ча -
ти ме кон цепцію кур су, про гра му, ме то до логію, на вчальні ма теріали;

– ап ро бація роз роб ле но го на вчаль но го кур су на  тренінгах;
– підго тов ка планів співпраці між ор га на ми внутрішніх справ та за галь но -

освітніми на вчаль ни ми за кла да ми Чернігівської об ласті;
– здійснен ня ек с перт но го су про во ду у підго товці планів співпраці;
– піло ту ван ня роз роб ле них мо де лей співпраці на базі шкіл"учас ниць про -

ек ту;
– про ве ден ня дру го го тренінгу за про гра мою  на вчаль но го кур су;
– підго тов ка та ви дан ня посібни ка, що місти ти ме опис досвіду за ре зуль -

та та ми про ек ту «Шкільний міліціонер» та ре ко мен дації що до впро ва  -
джен ня ініціати ви «Шкільний міліціонер».

2.2.План і фор ми прак тич ної ре алізації кож но го з вка за них на прямів роз роб ля -
ти муть ся і за твер д жу ва ти муть ся до дат ко во у по ряд ку, пе ред ба че но му стат -
тею 3 цьо го Ме мо ран ду му.

Стаття 3. Прин ци пи взаємодії

3.1. Сто ро ни здійсню ють співпра цю на ос нові ко легіаль ності, взаємної відвер -
тості, до стовірності в на данні інфор мації, об го во рен ня і уз го д же ності при
ух ва ленні рішень.

3.2.Сто ро ни здійсню ють всі свої дії в рам ках національ но го за ко но дав ст ва Ук -
раїни.

3.3.Усі спірні пи тан ня, що сто су ють ся тлу ма чен ня і за сто су ван ня  справжнь о го
Ме мо ран ду му, вирішу ва ти муть ся шля хом об го во рень між Сто ро на ми.

Стаття 4. Упов но ва жені пред став ни ки  

4.1. Об лас не уп равління освіти і на уки Чернігівської обл дер жадміністрації
пред став ляє на чаль ник  Уп равління Заліський  Ана толій Андрійо вич.

4.2.Уп равління Міністер ст ва внутрішніх справ Ук раїни в Чернігівській обл.
пред став ляє пер ший за ступ ник На чаль ни ка Уп равління підпол ков ник
міліції Ко с ти ль ов Ва лерій Ми ко лай о вич.

4.3.Міську мо лодіжну гро мадсь ку ор ганізацію «Мо лодіжна аль тер на ти ва»
пред став ля ють го ло ва Ко ор ди наційної ра ди ММГО М’АРТ Бу ров Сергій
Юрійо вич та ди рек тор про ек ту Ше ше ня Аль о на Олек сандрівна.

Стаття 5. Терміни і по ря док вне сен ня змін до Ме мо ран ду му 

5.1. Цей Ме мо ран дум на би рає чин ності з мо мен ту йо го підпи сан ня і діє на пе -
ріод терміну ре алізації Про ек ту. Ук ла де но в м. Чернігові  24 черв ня 2010 ро -
ку в трьох ек земп ля рах, при чо му три ек земп ля ри ма ють од на ко ву юри дич -
ну си лу.

5.2.У разі по тре би на період ви ко нан ня Про ек ту, за ініціати вою будь"якої із
Сторін у Ме мо ран дум мо жуть бу ти вне сені зміни, що прий ма ють ся шля хом
об го во рен ня та за твер д жен ня за обов’яз ко вої участі усіх Сторін.

5.3.Зміни оформ ля ють ся шля хом підпи сан ня до дат ко вих про то колів і є не від’ -
ємни ми ча с ти на ми Ме мо ран ду му.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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Стаття 6. Реквізи ти Сторін

6.1. Міська мо лодіжна гро мадсь ка ор ганізація «Мо лодіжна аль тер на ти ва»
Юри дич на ад ре са: 14000, пр. Ми ру, 21�а, к. 15, м. Чернігів, Ук раїна.

6.2.Уп равління освіти і на уки Чернігівської об лас ної дер жав ної адміністрації 
Юри дич на ад ре са: 14013, вул. Шев чен ка, 34, м. Чернігів, Ук раїна.

6.3.Уп равління Міністер ст ва внутрішніх справ Ук раїни в Чернігівській обл.
Юри дич на ад ре са: 14000, пр. Пе ре мо ги, 74, м. Чернігів, Ук раїна.

Підпи си Сторін:

1. ______________________________(підпис, ПІБ)                МП

2. ______________________________(підпис, ПІБ)                МП

3. ______________________________(підпис, ПІБ)                МП

Додатки
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4. Перелік навчальних предметів, курсів за вибором,
факультативів

� «Виборче законодавство України»
� «Вчимося бути громадянами»
� «Громадянська освіта»
� «Дітям про права людини і права дитини»
� «Досліджуючи гуманітарне право» 
� «Екологічне законодавство»
� «Європейські студії»
� «Живи за правилами»
� «Історія держави і права зарубіжних країн» 
� «Історія держави і права України» 
� «Кримінальний процес»
� «Конституційне право України»
� «Людина і світ»
� «Людина і суспільство»
� «Ми — громадяни України» 
� «Ми різні — ми рівні»
� «Мистецтво жити в громаді»
� «Мої і твої права»
� «Навчальні матеріали з протидії дискримінації, антисемітизму та ксе но  -

фобії»
� «Органи державної влади України»
� «Основи демократії»
� «Основи критичного мислення» 
� «Основи інтелектуальної власності»
� «Основи культури гендерної рівності: ми різні – ми рівні»
� «Основи відновного правосуддя»
� «Основи політології»
� «Основи філософії»
� «Права людини»
� «Права людини в Україні» 
� «Правові основи підприємницької діяльності»
� «Правовідносини та судочинство Запорозької січі» 
� «Правознавство. Практичний курс»
� «Релігієзнавство»
� «Культура народів світу»
� «Рівний рівному»
� «Світ юридичної професії»
� «Судова риторика»
� «Уроки для стійкого розвитку»

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю
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5. Орієнтований план освітнього семінару 
для класних керівників, соціальних педагогів, 
шкільних адміністраторів та представників ОВС, 
що працюють з дітьми

ПРОГРАМА1

Проект «Шкільний міліціонер»
Перший семінар 
ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА МІЛІЦІЇ

� __________________

1 У програму Семінару можуть бути внесені зміни.

Додатки

1.

2.

3.

4.

Відкрит тя семіна ру. Пре зен тація про ек ту та йо го
цілей 

Цілі та за вдан ня семіна ру

Виз на чен ня очіку вань учас ників.

За галь ний ог ляд про гра ми семіна ру. Вста нов -
лен ня пра вил ро бо ти в групі

Інформаційне
повідомлення

Інформаційне
повідомлення

Вправа «Дерево
очікувань»

Мозковий штурм

10

5

10

10

№ п/п Зміст заходів Форма проведення Час (хв.)

Д е н ь  1

Сесія 1: Вступ

Сесія 2:  Права людини

1.

2.

3.

Роз крит тя ос нов них по нять важ ли вих у кон тексті
ідеї прав лю ди ни. Ос но ви су час ної кон цепції
прав лю ди ни. Шко ла та міліція: цілі та прин ци пи
взаємодії. 

Де мо кра тич не суспільсто: шко ла і міліція в де -
мо кра тич но му суспільстві  

Історія роз вит ку прав лю ди ни. Ево люція по гля -
дів на пра ва ди ти ни. Кла сифікація прав лю ди ни,
прав ди ти ни

Лекція, відповіді 
на запитання

Вправа «Узи спів -
праці»

35

80

25

Сесія 3:  Механізми захисту прав людини

1.

2.

Національні механізми захисту прав людини

Міжнародні механізми захисту прав людини

Лекція 20

40



68

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

10

60

110

30

1.

2.

Роль і взаємодія школи та міліції у
навчально�виховному процесі: законодавство і
практика

Підсумки дня

Лекція, об го во рен -
ня, відповіді на пи -
тан ня

За галь не об го во -
рен ня

150

15

Сесія 4: Роль школи та міліції у захисті прав дітей

Д е н ь  2

1.

2.

3.

4.

Ре флексія по пе ред нь о го дня

Про гра ма «Шкільний поліцейсь кий» Ала бам -
сько го цен т ру пра ва та гро ма дянсь кої освіти:
досвід ре алізації про ек ту у штаті Ала ба ма
(США) та ос новні ре зуль та ти ро бо ти

Про гра ма «Шкільний поліцейсь кий» Ала бам -
сько го цен т ру пра ва та гро ма дянсь кої освіти:
спеціаль на підго тов ка поліцейсь ких для ро бо ти
зі шко ла ми

Прак тичні за нят тя у рам ках кур су «Play by the
Rules» («Грай за пра ви ла ми»)

Обговорення 
у групи

Презентація 

Презентація, бесіда

10 

110 

105 

90

Сесія 1: «Шкільний поліцейський»: досвід  Алабамського центру права 
та громадянської освіти 

1.
Прак тичні за нят тя у рам ках кур су «Жи ви за пра -
ви ла ми» (адап то ва ний курс, підго тов ле ний чле -
на ми Все ук раїнської асоціації ви кла дачів історії
та суспільних дис циплін «Но ва До ба»)

Впра ви з підруч ни -
ка «Жи ви за пра ви -
ла ми».
Об го во рен ня 

90

Сесія 2: Використання інтерактивних технологій під час викладання курсу 
«Живи за правилами»

1.

2.

Основні принципи складання планів
співробітництва між школою та міліцією

Підсумки дня

Практична робота за
методом мета�плану

Загальне обговорення

100

15

Сесія 3: Планування спільної діяльності школи та міліції

Д е н ь  3

1.

2.

3.

4.

Ре флексія по пе ред нь о го дня

Ос новні прин ци пи скла дан ня планів
співробітництва між шко лою та міліцією(про -
дов жен ня) 

Пре зен тація на праць о ва них планів
співробітництва між шко лою та міліцією. 

Підсум ки та оцінка семіна ру

Прак тич на ро бо та за
ме то дом ме та�пла ну

Пре зен тація, пи тан -
ня�відповіді

Робота з очікуван -
нями, ан ке ту ван ня
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Додатки

ПРОГРАМА2

Проект «Шкільний міліціонер»
Другий семінар 
ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ТА МІЛІЦІЇ. ПЛАНУВАННЯ

� __________________

2 У програму Семінару можуть бути внесені зміни.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Прибуття та реєстрація учасників 

Відкриття семінару. Стан реалізації проекту
Цілі та завдання семінару. Очікувані результати. Загальний огляд
програми семінару. Практична інформація, принципи роботи 

Кава1пауза

Презентація опитування учнів та батьків 3&х шкіл&учасниць проекту

Права людини в школі (експерт)

Обід

Права людини в школі. Продовження  (експерт)

Кава1пауза

Можливості застосування елементів проекту «Шкільний
міліціонер» крізь призму законодавства України

До 10.45

10.45–11. 30

11.30–11.45

11.45–12.05

12.05–13.30

13.30–14.30

14.30–16.30

16.30–16.45

16.45–19.00

№ п/п Зміст Час (хв.)

Д е н ь  1

Д е н ь  2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Пла ни співробітництва шко ли та міліції:пре зен тація на праць о ва них
про ектів планів.  Спільне об го во рен ня

Ка ва1па у за

Пла ни співробітництва шко ли та міліції:пре зен тація на праць о ва -
них про ектів планів. Аналіз за гроз ре алізації та по шук кроків по до -
лан ня.

Обід

Ме то дич не за без пе чен ня мо делі співпраці шко ли та міліції в рам -
ках про ек ту «Шкільний міліціонер». Про ве ден ня за нять з уч ня ми.

Ка ва1па у за

Ме то дич не за без пе чен ня мо делі співпраці шко ли та міліції в рам -
ках про ек ту «Шкільний міліціонер». Про ве ден ня за нять з бать ка ми. 

Ме то дич не за без пе чен ня мо делі співпраці шко ли та міліції 
в рам ках про ек ту «Шкільний міліціонер». 
Про ве ден ня за нять з вчи те ля ми. Пла ну ван ня по даль шої діяль ності.
Підве ден ня підсумків та оцінка семіна ру

9.00–11.00

11.00–11.15

11.15–13.00

13.00–14.00

14.00–16.00

16.00–16.15

15.45–17.15

17.15–18.00
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6. Плани робіт у рамках проекту «Шкільний міліціонер» 
(на прикладі конкретних навчальних закладів)

Гімназія м. Прилуки Чернігівської області*

ПЛАН
спільної діяльності шкільного міліціонера Губія А. С. 
та Прилуцької гімназії на I семестр  2010/2011 н. р.

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

� __________________

* Даний навчальний заклад за результатами проекту найбільш повно досяг мети та
виконав завдання у налагодженні співпраці зі шкільним міліціонером.

Ук ла дан ня до го во ру про за лу чен ня міліції 
до співпраці з гімназією. Висвітлен ня ор ганізації
ро бо ти про ек ту «Шкільний міліціонер» в ЗМІ

Пла ну ван ня спільної ро бо ти міліції та гімназії

День бо гині Феміди в пришкільно му та борі
праці та відпо чин ку «Інттал».
Пе ре гляд віде офільму «Криміна ль на відпо ві -
дальність», Пра во вий брейн+ринг між за го на ми

Ро ль о ва гра+розсліду ван ня криміна ль ної спра -
ви «Слідство  ве дуть знавці» із уч ня ми 6+х кла -
сів, які відвіду ють пришкільний табір відпо чин -
ку «Сон це г рай»

Пре зен тація пла ну співпраці шкільно го мілі ціо -
не ра та гімназії

Пла ну ван ня кур су за нять «Жи ви за пра ви ла ми»

Про ве ден ня опе рації  «Урок». Кон троль за від -
віду ван ням уроків уч ня ми схиль ни ми до пра во -
по ру шень

За лу чен ня учнів, схиль них до пра во по ру шень
та «гру пи ри зи ку» до гурт ко вої ро бо ти

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

28.05.10

02.06.10

14.06.10

17.06.10

30.08.10

9.09.10

9.09.10
щодня

10–12.10.10

Бурлаку Н. О.
Грищенко С. М.
Губій А. С.

Бурлаку Н. О.
Губій А. С.
Кожевнікова Т. М.
Садова В. І.
Каліш О. Ю.
Єдунова Л. В.
Голубова Л. М.

Садова І. В.
Губій А. С.
Голубова Л. М.

Єдунова Л. В.
Губій А. С.
Садова І. В.

Бурлаку Н. О.
Губій А. С.
Голубова Л. М.

Губій А. С. 
Голубова Л. М.
Єдунова Л. В.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.
Каліш О. Ю.

Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Кожевнікова Т. М.
Класні керівники

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальний



71

Додатки

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Створення бан ку да них учнів, схиль них до пра -
во по ру шень та «гру пи ри зи ку», скла дан ня пси -
хо ло го�пе да гогічної ха рак те ри с ти ки та об сте -
жен ня ж/п умов учнів цієї ка те горії

За галь ношкільні батьківські збо ри – пре зен -
тація співпраці шкільно го міліціоне ра та гімназії

За лу чен ня учнів, схиль них до пра во по ру шень
до про хо д жен ня кур су за нять «рівний�рівно му»

Лекція для пе да гогів «Про  стан  до дер жан ня
за ко но дав ст ва, спря мо ва но го на за хист прав
не по внолітніх»

Пси ходіаг но с ту ван ня учнів, схиль них до пра во -
по ру шень (виз на чен ня ак цен ту ацій ха рак те ру,
рівня три вож ності та аг ре сив ності, мікрокліма ту
в сім’ї та клас но му ко лек тиві)

Засідан ня Ра ди профілак ти ки пра во по ру шень

Тиж день «Я і моя про фесія» (ство рен ня іміджу
про фесій працівників пра во охо рон них ор ганів)

Тиж день пра во вих знань:
– гра�суд «Фа таль на вечірка»;
– тренінг «Ти і твої пра ва»;
– ви хов ний захід «Пра ва й обов’яз ки ук раїн -

ських та аме ри кансь ких учнів»;
– ок с фордські де ба ти «Межі то ле рант ності»;
– оформ лен ня стен ду для учнів «Як що тобі не -

має 18 років...»;
– батьківські збо ри «По го да в домі» (по пе ре   -

джен ня на силь ст ва в сім’ї)

Наказ «Про стан правової освіти в гімназії» (за
підсумками проведення тижня правових знань)

Засідання Ради профілактики правопорушень

Проведення  операції «Діти вулиці»

13–17.09.10

16.09.10

17.09.10

20.09.10

22–25.09.10

04.10.10

11–15.10.10

11–16.10.10

24.10.10

26.10.10

28.10.10

Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Класні керівники

Бурлаку Н. О.
Губій А. С.

Садова І. В.

Каліш О. Ю.
Губій А. С.

Садова І. В.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Губій А. С.

Садова І. В.
Спеціаліст із центру
зайнятості, батьки,
які працюють в мі лі -
ції.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Губій А. С.
Голубова Л. М.
Єдунова Л. В.

Кожевнікова.Т. М.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Губій А. С.

–’’–

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальний



72

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ко рекційно�роз ви вальні за нят тя з уч ня ми «Гру -
пи ри зи ку»: «Повір у се бе», «Ок руж на до ро га»,
«Твоє жит тя – твій вибір»

Тиж день пед. май стер ності клас них керівників
5–11 кл.(ви ховні за хо ди на пра во ву те ма ти ку)

Засідан ня батьківсько го лек торію «Мо лодіжні
суб куль ту ри»

Ви ховні за хо ди з профілак ти ки шкідли вих зви -
чок(в рам ках тиж ня здо ро во го спо со бу жит тя)

Опе ра тив на на ра да «Кон троль ста ну ро бо ти
по до три ман ню ви мог За ко но дав ст ва, що до за -
без пе чен ня за хи с ту дітей від будь�яких  форм
фізич но го або пси хо логічно го на силь ст ва.
Про стан відвіду ван ня уч ня ми за нять»

Тиж день то ле рант ності

Засідан ня ра ди профілак ти ки пра во по ру шень

На ра да при ди рек то ру «Про стан пра во во го ви -
хо ван ня та по пе ре д жен ня пра во по ру шень»

Індивіду альні бесіди з бать ка ми учнів, схиль них
до пра во по ру шень (кон сульт пункт «Довіра»)

Тиж день «Бу ти здо ро вим – це мод но»

Ан ке ту ван ня батьків та учнів «Шкільний
міліціонер в житті гімназії»

Засідан ня ра ди профілак ти ки пра во по ру шень
(за без пе чен ня зай ня тості учнів «гру пи ри зи ку»
під час зи мо вих канікул)

Індивіду аль на ви хов на ро бо та з уч ня ми та бать -
ка ми з пи тань профілак ти ки пра во по ру шень

25–31.10.10

01–07.11.10

10.11.10

10–15.11.10

17.11.2010

15–21.11.10

19.11.10

20.11.10

По мірі
потреби

протягом
року

06–12.12.10

13–19.12.10

18.12.10

20–26.12.10

Садова І. В.
Каліш О. Ю.

Кожевнікова Т. М.
Класні керівники

Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Класні керівники

Медпрацівник
Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Вчителі ОБЖ. 
Класні керівники

Бурлаку Н. О.
Кожевнікова Т. М.
Губій А. С.

Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Класні керівники

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В. 
Каліш О. Ю.
Губій А. С.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.
Каліш О. Ю.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.
Каліш О. Ю.
Губій А. С.

Садова І. В.
Каліш О. Ю.

Садова І. В.
Єдунова Л. В.

Кожевнікова Т. М.
Садова І. В.,  Ка -
ліш О. Ю., Губій А. С.

Садова І. В.
Каліш О. Ю.

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальний
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Чернігівська спеціалізована загальноосвітня школа № 2 
з поглибленим вивченням іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ УЗГОДЖЕНО
Директор СЗНЗ №2 Начальник
Касаткіна Т. І. ВКМСД ДВМ

ЧМВ УМВС України
в Чернігівській області
ст. лейтенант міліції
Бобровник Д. А.

ПЛАН
спільних дій з превентивного виховання
за проектом «Шкільний міліціонер» на І семестр 2010/2011 н.р.

Додатки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Пла ну ван ня та уз го д жен ня спіль -
них дій, за ходів між адміністра -
цією шко ли, пе да го га ми та мілі -
ціоне ром

Ор ганізація умов праці, чітке ви -
зна чен ня обов'язків і функцій
міліціоне ра та адміністрації шко -
ли, за твер д жен ня графіку ро бо ти

Вив чен ня став лен ня учас ників
на вчаль ноBви хов но го про це су
до пра во охо рон них ор ганів та їх -
ньої взаємодії зі шко лою (вхідне
опи ту ван ня).
Зустрічі по па ра ле лях класів
з шкільним міліціоне ром

Впро ва д жен ня ро бо ти за про гра -
мою «Жи ви за пра ви ла ми»

Кон суль ту ван ня шко лярів з пи -
тань, які їх тур бу ють

Про ве ден ня Пра во во го на вчан ня
для батьків, участь у батьківсь -
ких збо рах

Ство рен ня пра во во го ку точ ку
в школі («Пра во ве вікно»)

Адміністрація
школи, мілі -
ціонер

Адміністрація
школи,
міліціонер

Учні, батьки,
вчителі

Учні 1–10 кл.

Учні 8–9 класів

Учні школи

Батьки

Адміністрація
школи, мілі -
ціонер

Адміністрація
шко ли, міліціонер

Адміністрація
шко ли, міліціонер

Соціаль ний пе да -
гог, учи тель пра -
ва, во лон те ри

Адміністрація
шко ли, соціаль -
ний пе да гог

Учи тель пра ва,
класні керівни ки,
соціаль ний пе да -
гог, міліціонер

Міліціонер

Міліціонер, учи -
тель пра ва, со -
ціаль ний пе да гог,
во лон те ри

Міліціонер, учи -
тель пра ва, соці -
аль ний пе да гог,
во лон те ри

№
п/п

Зміст заходів 3 ким
проводиться

ВідповідальніТермін
виконання

Серпень

Серпень,
вересень
(1–2 тиж -
день)

Жовтень
(1–2 тиж -
день)

Вересень
(3–4 тиж -
день)

Протягом
І семестру

Протягом
І семестру

Протягом
І семестру

Жовтень
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Орієнтовний план
навчального закладу з правового виховання із залученням 
шкільного міліціонера

За вдан ня:
– підви щи ти рівень обізна ності шкільно го ко лек ти ву( учні, бать ки, вчи -

телі) з про бле ма ти ки прав лю ди ни, прав ди ти ни та шляхів їх за хи с ту;
– сфор му ва ти по зи тив ний об раз міліціоне ра, на ла го ди ти ефек тив не

спілку ван ня міліціоне ра ( дільнич но го чи пред став ни ка КСМД) з ди тя -
чим ко лек ти вом шко ли;

– підви щи ти рівень без пе ки у на вчаль но му за кладі та в се ре до вищі на -
вко ло шко ли;

– урізно манітни ти фор ми і ме то ди пра во вої освіти і пра во во го ви хо ван -
ня у діяль ності шко ли

Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю

1.

2.

Вхідне ан ке ту ван ня  що до
обра зу міліціоне ра та став лен ня
до міліції як інсти туції. Вхідне
ан ке ту ван ня що до обізна ності
з те мою прав лю ди ни, прав
дити ни. Аналіз ста ти с ти ки пра -
во по ру шень  се ред шко лярів
та у місцевій гро маді

Зустріч пе да гогічно го ко лек ти ву
з місце ви ми пра во охо рон ни ми
ор га на ми, що пра цю ють з діть -
ми.
Виз на чен ня ме ти і строків
співпраці

Учні, батьки,
вчителі 

Адміністрація
школи, місцеві
органи управління
освітою  та ОВС,
що працюють
з дітьми

Ви яв ле не став лен ня та рівень
обізна ності що до міліції, пра во -
по ряд ку, прав лю ди ни і прав
ди ти ни. Оп ра цю ван ня ре зуль -
татів ан ке ту ван ня та аналізу
з точ ки зо ру пла ну ван ня діяль -
ності  у на прям ку ви хо ван ня
пра во вої куль ту ри

Підпи сан ня ме мо ран ду му про
співпра цю, ство рен ня пла ну
взаємодії

№
п/п

Кроки і методи діяльності Цільові групи Очікувані результати

8.

9.

10.

11.

Зустрічі з пред став ни ка ми пра во -
охо рон них ор ганів, ек с курсії

Про ве ден ня тиж ня пра во вих
знань (кон курс пла катів, ви ховні
го ди ни, круг лий стіл «За кон і ми»)

Про ве ден ня відеолек торіїв 
з пра во вої те ма ти ки

Відвіду ван ня соціаль но<не спро -
мож них сімей

Учні 10<х кл.

Учні 5–10<х кл.

Учні 9–10<х кл.

Учні 1–10<х кл.

Міліціонер

Міліціонер, учи -
тель пра ва, соці -
аль ний пе да гог,
во лон те ри

Міліціонер, учи -
тель пра ва

Міліціонер, соці -
аль ний пе да гог,
клас ний керівник

Листопад<г
рудень

Грудень

Протягом
І семестру

Протягом 
І семестру
(за окремим
графіком)
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Прим.: Важ ли во не пе ре тво ри ти при сутність міліціоне ра в школі ли ше
в участь у засіданні Ра ди профілак ти ки та бесідах  про дис ципліну. Вар то уни ка ти
мо ра лі за торсь ких бесід й за лу ча ти міліціоне ра до про ве ден ня шкільних ве чорів,
ек с кур сій як учас ни ка, за лу чи ти міліціоне ра до ро бо ти учнівсько го та бать ків сь -
ко го са мо вря ду ван ня. Мо же бу ти по зи тив ною участь міліціоне ра у про форієн та -
ційній ро боті се ред стар шо клас ників, відвіду ван ня уч ня ми ра зом із бать ка ми ор -
ганів, що відповіда ють за ро бо ту з дітьми, знай ом ст во з осо бо вим скла дом місце -
во го відділу міліції, взаємні привітан ня з про фесійни ми свя та ми то що.  

Додатки

3

4.

5.

6.

7.

Виз на чен ня мож ли во с тей фор -
маль ної  пра во вої  освіти (уро -
ки, фа куль та ти ви) та за лу чен ня
міліціоне ра. Виз на чен ня пе -
реліку по за клас них за ходів
згідно пла ну. Уз го д жен ня пла ну
взаємодії із за галь ним пла ном
шко ли ( з ме тою уник нен ня пе -
ре ван та же ності та дуб лю ван ня)

Спільні на вчаль но+ме то дичні
семіна ри з ме тою підви щен ня
пси хо ло го+пе да гогічної куль ту -
ри міліціоне ра, батьків й вчи -
телів (обізнаність про за вдан ня
та функції міліції; ко муніка тив -
на куль ту ра, вікові пси хо логічні
особ ли вості шко лярів то що)

Ре алізація пла ну діяль ності

Моніто ринг ефек тив ності
співпраці та ре алізації пла ну
взаємодії (ан ке ту ван ня що до
об ра зу міліції, рівня обізна ності
з пра ва ми лю ди ни,  рівня без -
пе ки шкільно го се ре до ви ща,
ди наміки пра во по ру шень то -
що)

Аналіз до сяг нень та не долі ків.
Пла ну ван ня по даль шої ді яль -
ності

Заступник
директора з
навчально+виховн
ої роботи,
вчитель
правознавства,
співробітник ОВС

Міліціонер, шкіль -
ний пси хо лог, пе -
да гог + ор ганіза -
тор, соціаль ний
пе да гог, класні ке -
рівни ки, батьки,
пред став ни ки по -
зашкільних на -
вчаль них за -
кладів, що ви я ви -
ли інте рес

Учні, бать ки

Учні, бать ки,
вчителі

Адміністрація
шко ли, місцеві
ор га ни уп равління
освітою  та ОВС,
що пра цю ють з
дітьми

Участь міліціоне ра у про ве денні
ок ре мих за нять з кур су пра во -
знав ст ва та курсів за ви бо ром
(«Жи ви за пра ви ла ми»,  фа -
куль та ти ви то що). Участь мілі -
ціоне ра у виз на че них по за уроч -
них та по за клас них за хо дах

Го товність міліціоне ра до по в -
ноцінної участі  у на вчаль -
но+ви хов ному про це сі; по зи -
тив на мо ти вація батьків що до
взає модії шко ли і міліції; підви -
щен ня рівня пе да гогічної куль -
ту ри

На ла го д жен ня взаємодії шкіль -
но го ко лек ти ву та міліціоне ра

По зи тив на ди наміка, ви ко нані
за вдан ня

Про дов жен ня взаємодії

№
п/п

Кроки і методи діяльності Цільові групи Очікувані результати
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