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ПЛАН
проведення навчань (майстер - класів, лекцій) серед школярів
у навчальних закладах,
які розташовані на території Золочівського району
на І квартал 2019 року

(на виконання пункту 1 спільного наказу Генерального прокурора України
та Міністерства освіти і науки від 13.10.2017№279/1375)
З метою початку знайомства школярів з діяльністю органів прокуратури
у І кварталі 2019 року прокурорам необхідно висвітлити наступні блоки тем:
1. Прокурори і суспільство.
1.1.
1.2.

Знайомство прокурора з дітьми.
Професія - прокурор. Роль прокуратури у житті суспільства.

1.3.

Роль кожного громадянина (в тому числі неповнолітнього, як
повноцінного члена суспільства) у забезпеченні законності шляхом
дотримання вимог законодавства та повідомлення про випадки його
порушення.

2. Права та обов'язки.
2.1.

Права та
України.

обов'язки

кожного

громадянина,

визначені

у

Конституції

2.2.

Права та обов'язки неповнолітнього (з урахуванням міжнародних норм).

3. Види відповідальності та наслідки притягнення у кожному з них.
3.1.
3.2.
3.3.

Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільна відповідальність.
Види відповідальності, до яких може бути притягнуто неповнолітнього.
Наслідки притягнення у кожному з них.
Збір пропозицій
школярів щодо подальших
обговорень
(теми,
які цікавлять).

Період

січень

Назва
навчального
закладу
Золочівський
ліцей № 2
Золочівської
селищної ради

Тематика

Прокурори і суспільство.
1.1. Знайомство прокурора з
дітьми.
1.2. Професія - прокурор. Роль
прокуратури у житті суспільства.
1.3. Роль кожного громадянина
(в тому числі неповнолітнього,
як повноцінного члена
суспільства) у забезпеченні
законності шляхом дотримання
вимог законодавства та
повідомлення про випадки його
порушення.
2.

Права та обов'язки.

2.1. Права та обов'язки
кожного громадянина, визначені
у Конституції України.
2.2. Права та обов'язки
неповнолітнього (з урахуванням
міжнародних норм).
3.
Види відповідальності та
наслідки притягнення у
кожному з них.
3.1. Кримінальна,
адміністративна, дисциплінарна,
цивільна відповідальність.
3.2. Види відповідальності,
до яких може бути притягнуто
неповнолітнього.
Наслідки притягнення у кожному
3 них.
3.3. Збір пропозицій школярів
щодо подальших обговорень
(теми, які цікавлять).

Виконавен

Прокурор
Золочівського
відділу
Дергачівської
місцевої
прокуратури
Кришталь С.В.

лютий

Комунальний
заклад
«Феськівський
ліцей»
Золочівської
селищної ради

1.

Прокурори і суспільство.

1.1. Знайомство прокурора з
дітьми.
1.2. Професія - прокурор. Роль
прокуратури у житті суспільства.
1.3. Роль кожного громадянина
(в тому числі неповнолітнього,
як повноцінного члена
суспільства) у забезпеченні
законності шляхом дотримання
вимог законодавства та
повідомлення про випадки його
порушення.
2.

Прокурор
Золочівського
Відділу
Дергачівської
місцевої
прокуратури
Кришталь С.В.

Права та обов'язки.

2.1. Права та обов'язки
кожного громадянина, визначені
у Конституції України.
2.2.
Права та обов'язки
неповнолітнього (з урахуванням
міжнародних норм).
3.
Види відповідальності та
наслідки притягнення у
кожному з них.
3.1. Кримінальна,
адміністративна, дисциплінарна,
цивільна відповідальність.
3.2. Види відповідальності,
до яких може бути притягнуто
неповнолітнього.
Наслідки притягнення у кожному
3 них.
3.3. Збір пропозицій школярів
щодо подальших обговорень
(теми, які цікавлять).
березень

Комунальний
заклад
«Удянський
ліцей» імені М.М.
Угловського
Золочівської
селищної ради

1.

Прокурори і суспільство.

1.1. Знайомство прокурора з
дітьми.
1.2. Професія - прокурор. Роль
прокуратури у житті суспільства.
1.3. Роль кожного громадянина

Прокурор
Золочівського
відділу
Дгргачівської
місцевої
прокуратури
Кришталь С.В.

(в тому числі неповнолітнього,
як повноцінного члена
суспільства) у забезпеченні
законності шляхом дотримання
вимог законодавства та
повідомлення про випадки його
порушення.
2.

Права та обов'язки.

2.1. Права та обов'язки
кожного громадянина, визначені
у Конституції України.
2.2.
Права та обов'язки
неповнолітнього (з урахуванням
міжнародних норм).
3.
Види відповідальності
та наслідки притягнення у
кожному з них.
3.1. Кримінальна,
адміністративна, дисциплінарна,
цивільна відповідальність.
3.2. Види відповідальності,
до яких може бути притягнуто
неповнолітнього.
Наслідки притягнення у кожному
з них.
3.3. Збір пропозицій школярів
щодо подальших обговорень
(теми, які цікавлять).
В ході здійснення просвітницько - виховної діяльності в школах та професійно
технічних закладах рекомендується використання таких заходів/інструменті
прямих зв'язків:
1. Лекції.
2. Список рекомендованих для перегляду фільмів, мультфільмів про юридичну
професію (професію прокурора).
3. Список рекомендованої для прочитання літератури щодо тем, які
висвітлюються.
4. Інтерактивне навчання (наприклад, судове засідання, прийом громадян).
5. Розповсюдження досягнень, позитивного досвіду та навчальних матеріалі
на сторінках прокуратур в соціальних мережах.
6. Практичні заняття.

