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Програма семінару-практикуму
заступників директорів з виховної роботи
професійно-технічних навчальних закладів області
Тема: «Організація соціально-правового захисту учнівської молоді.
Соціальна профілактика конфліктних та постконфліктних ситуацій серед
учнів ПТНЗ»
Дата проведення: 16 лютого 2017 року.
Місце проведення: ДНЗ «Запорізький
професійний будівельний ліцей»,
(вул. Лобановського. буд. 1)
Початок семінару: о 10.00
10.00-10.10

10.10-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

Відкриття семінару-практикуму. Вступне слово.
Грищенко Наталія Петрівна, методист Науковометодичного центру професійно-технічної освіти у
Запорізькій області.
Перспективи розвитку навчального закладу в сучасних
соціально-економічних умовах. Організація навчальновиховного процесу та соціального захисту учнівської
молоді.
Руденко Василина Раїмівна, директор ДНЗ «Запорізький
професійний будівельний ліцей».
Організація соціально-правового захисту учнівської молоді.
Соціальна профілактика конфліктних та постконфліктних
ситуацій серед учнів ПТНЗ області.
Прийменко Галина Володимирівна, головний спеціаліст
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Державні соціальні стандарти і нормативи щодо
матеріального забезпечення учнівської молоді професійнотехнічних навчальних закладів області.
Листопад Ольга Іванівна, начальник відділу комунальної
установи «Центр фінансово-статистичного аналізу та
матеріального забезпечення освітніх закладів» Запорізької
обласної ради.

11.00-11.20

Дотримання законодавства України щодо участі учнів та
педагогічних працівників у акціях та масових заходах.
Сур Олександр Іванович, начальник сектору ювенальної
превенції відділу превенції Дніпровського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Запорізькій
області.

11.20-11.40

Зміни у законодавстві України щодо соціального захисту
учнів пільгових категорій.
Побельона Інна Василівна, заступник начальника Служби
(управління) у справах дітей Запорізької міської ради.
Стан, організація та профілактика негативних проявів та
девіантної поведінки серед учнівської молоді.
Хоменко Анатолій Валерійович, начальник відділу
ювенальної превенції управління превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції у Запорізькій
області.
Організація та забезпечення соціальної підтримки дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
Запорізькій області.
Заєзжай Тетяна Станіславівна, головний спеціаліст
відділу опіки, піклування та усиновлення Служби у справах
дітей Запорізької облдержадміністрації;
Романиченко Наталія Миколаївна, головний спеціаліст
відділу профілактичної роботи та оздоровлення Служби у
справах дітей Запорізької облдержадміністрації.
Перерва

11.40-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00
13.00-13.30

13.30-14.45
14.45-14.00

Порядок та умови надання безоплатної первинної та
вторинної допомоги для учнів пільгових категорій.
Бородіна Ольга Йосипівна, директор Центру безоплатної
правової допомоги.
Виховна година «Сім чудес світу».
Мосьпан Ольга Іванівна, класний керівник, викладач ДНЗ
«Запорізький професійний будівельний ліцей».
Обговорення семінару-практикуму. Поточні питання.
Підведення підсумків.
Грищенко Наталія Петрівна, методист Науковометодичного центру професійно-технічної освіти у
Запорізькій області.

Методист НМЦ ПТО
у Запорізькій області

Н.П. Грищенко

