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Вступ 

 

Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність практичного 

психолога та соціального педагога. 

Планування роботи психологічної служби здійснюється на підставі 

наказу МОН №509 від 22 травня 2018 р. «Положення про психологічну 

службу у системі освіти України», лист МОН  від 27.07.2020 № 22.1/10-1495  

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 

2020-2021 н.р.»; Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо 

створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в 

дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»; Лист МОН від 

18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та 

протидії насильству»; Лист МОН від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову 

документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»; 

Наказ МОН №864 від 28.12.2006 «Про планування діяльності та ведення 

документації соціальним педагогом у роботі з дітьми-інвалідами у системі 

Міністерства освіти України»; Закон «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю»; Закон «Про соціальні послуги», наказу №609 від 08 

червня 2018 р. «Про затвердження примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»; Лист МОН 

від 29.01.2019 №1/11-881 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу  (цькуванню) в закладах освіти та порядку 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 

виховного впливу в закладах освіти»; Закон України від 7 січня 2020р. «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». 

 У своїй діяльності соціально-психологічна служба керується Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення організаційно- правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про 

протидію торгівлі людьми», Конституцією України, Загальною декларацією 

прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Етичним кодексом та 

іншими. 

 

 

 

 



І. Цілепокладаюча частина 

 

     Мета: Створити сприятливі соціально-психологічні умови для 

саморозвитку та самореалізації творчої особистості 

   Особливу увагу в наступному навчальному році планую приділяти: 

  - захисту прав свобод здобувачів освіти. 

-  створенню  умов  безпечного  освітнього середовища.  

- соціально-педагогічному супровіду навчання і виховання здібних та 

обдарованих дітей. 

-  соціально-педагогічному супровіду навчання і виховання дітей з 

особливими потребами. 

 -  соціально-педагогічному супровіду сімей які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

- профілактиці  комп’ютерної залежності здобувачів освіти та формуванню в 

них критичного мислення при сприйнятті інформації ЗМІ та мережі Інтернет. 

- профілактиці  правопорушень, девіантної поведінки  . 

- діагностиці  проявам  поведінки:  агресивності, тривожності.  

- підвищенню  культури та компетентності педагогічних працівників закладу 

освіти. 

- консультуванню здобувачів освіти, педагогічних працівників щодо різних 

видів  форм домашнього насильства у  дитячих колективах, сім'ї.  

Основні завдання  на 2021-2022 навчальний рік: 

- соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та 

особистісних потреб та проблем учасників освітнього процесу. 

- охорона дитинства та соціальна підтримка сімей. 

- створення належних умов для оптимального розвитку творчої особистості 

дитини в умовах полікультурного середовища. 

- формування навичок здорового способу життя у здобувачів освіти. 

- профілактика різних шкідливих звичок серед підлітків,труднощів у між 

особистісних стосунках, розв'язання  конфліктів 

- заходи з підготовки здобувачів освіти до самостійного життя та створення 

сім’ї. 



ІІ.  Змістова частина 

 
Зміст роботи з учнями, 

медпрацівниками, батьками, 

адміністрацією навчального 
закладу 

Термін 
проведен

ня 

 

Де і з ким 

проводиться 

 
І. Діагностика 

1. Вивчення особових справ здобувачів 
освіти 
 І курсу. 

Вересень Кабінет соціального 
педагога. 

2. Виявлення  здобувачів освіти соціально 
незахищених категорій, а саме: 

Вересень Кабінет соціального 
педагога. 

 - дітей-сиріт;   
- дітей, які позбавлені батьківського 
піклування; 
- дітей-напівсиріт; 
- дітей з неповних сімей; 
- дітей з багатодітних сімей; 
- дітей з інвалідністю; 
- дітей, які мають статус потерпілих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- дітей з малозабезпечених сімей; 
- дітей переселенців, біженців із зони 
АТО. 

3. Проведення соціальної паспортизації 
здобувачів освіти 
 

Протягом 
року 

Кабінет соц. педагога. 
здобувачі освіти, 

майстри 
в/н,класні керівники, 

мед. працівник. 

4. Вивчення особливостей соціально- 
адаптаційного періоду здобувачів освіти 1 
курсу. 

Вересень- 
жовтень 

Навчальні кабінети. 
І курс 

5. Дослідження соціально-психологічної 
адаптованості. (Р. Даймонд, К. Роджерс). 

Жовтень- 
листопад 

Навчальні кабінети 
І-ІІІ курс. 

6. Визначення рівня тривожності здобувачів 
освіти, які потребують  особливої уваги 
(тест Тейлора, опитувальник Спілберга). 

Січень- 
лютий 

Навчальні кабінети. 
 

7. Діагностика рівня самооцінки.( Автор: В. 
І. Тернопільська ). 

Грудень Навчальні кабінети. 
Здобувачі освіти 

8. Анкетування з метою визначення рівня 
установки до вживання учнями тютюну та 
алкоголю (анкета В.Оржиховська). 

Жовтень- 
листопад 

Навчальні кабінети. 
І- ІІІ  курс 

9. Визначення рівня агресивності та 
ворожості підлітків (методика Басса-
Дарки). 

Грудень Навчальні кабінети. 
 

11. Визначення індивідуального рівня 
толерантності (для педагогів за 
методикою С. Баднера). 

Протягом 
року 

Педагогічні працівники 
Методичний кабінет. 

(на метод. об'єднаннях) 
12. Соціально-педагогічне дослідження за 

запитом адміністрації. 
Протягом 
року 

Педагогічні працівники 
Навчальні кабінети. 

 
13. Психологічна діагностика батьків.  

(анкета «Ліцей очима батьків»). 
Протягом 
року 

 
Навчальні кабінети. 

Батьки 



ІІ. Профілактика 
 

1. Проведення профілактичних бесід зі 

здобувачами  освіти курсу з питань 

ознайомлення правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти. 

І семестр І-ІІІ курс 

педагогічні працівники 

 

2. З метою профілактики підготовка та 

проведення   лекцій для здобувачів освіти: 

  

 

 

Здобувачі освіти 

І-ІІІ курси 

 

1. « Формування здорового способу 

життя Шкідливі звички». 

Січень 

2. «Нерозділене кохання»  

 

Березень 
3. «Попередження агресивної та 

жорстокої поведінки» 

4. Всеукраїнський профілактичний 

захід «Урок» 
Вересень-

жовтень 

 5. Тренінгове заняття «Профілактика 

насилля у сім`ї» 

Листопад  

 

 

Навчальні кабінети 

 

6. Проведення акції « Подаруй 

посмішку світу» 

Грудень 

Проведення відеороликів з подальшим 

обговоренням: 

1. «Розірви коло» 

2. «Твоє право. Відповідальність за 

булінг» 

Лекція із запобігання торгівлі людьми  

«Ми проти  насильства» 

Протягом 

року 

3. Проведення профілактичних бесід з 

дітьми схильними до правопорушень. 

За 

потребою 

Навчальні кабінети. 

І-ІІІ курс 

4. Пропагування здорового способу життя Протягом 

року 

Навчальні кабінети. 

І-ІІІ курс 

5. Озброєння  інформацією про шкідливі 

наслідки ігроманії, тютюнопаління, 

вживання алкоголю, наркотичних засобів. 

Протягом 

року 

Навчальні кабінети. 

 

6. Профілактичні бесіди за запитом. Протягом 

року 

Навчальні кабінети. 

7. Проведення профілактичних бесід з 

педагогами щодо толерантного ставлення 

до дітей з особливими освітніми 

Протягом 

року 

Навчальні кабінети. 

педагогічні працівники 



потребами. 

8. Організація зустрічей з представниками 

служби у справах неповнолітніх, 

кримінальною міліцією 

Протягом 

року 

Ювенальна служба 

 
ІІІ.  Консультування 

1. Консультативна робота за потребою 

здобувачів освіти 

Протягом 
року 

Кабінет соціального 
педагога . 

2. Соціально-психологічний супровід під 

час підготовки до ЗНО. 

Лютий - 
березень 

ІІІ курс 
Кабінет соц. педагога. 

3. Проведення консультацій з питань 

профорієнтації зі здобувачами освіти 

загальноосвітніх  навчальних закладів, 

батьками. 

Протягом 
року 

Кабінет соц. педагога. 

4. Групове та індивідуальне консультування 

за результатами діагностик. 

Протягом 
року 

Навчальні кабінети. 
Кабінет соціального 

педагога . 

5. Надання консультативної допомоги 

здобувачам освіти, які  потрапили в 

складні життєві обставин. 

Протягом 
року 

Навчальні кабінети. 
Кабінет соціального 

педагога . 

6. Надання консультативної допомоги 

здібним та обдарованим здобувачам 

освіти, щодо реалізації власних 

можливостей та їх перспективного 

розвитку. 

Протягом 
року 

Навчальні кабінети. 
Кабінет соціального 

педагога . 

7. Проведення бесід із дезадаптованими 

здобувачами освіти  І курсу. 

І семестр Навчальні кабінети. 
Кабінет соціального 

педагога 

8. Консультативна робота з здобувачами 

освіти – переселенцями, біженцями із  

зони АТО. 

Протягом 
року 

Кабінет соціального 
педагога . 

9. Надання консультативної допомоги 

педагогам закладу освіти 

Протягом 
року 

Кабінет соціального 
педагога . 

   10. Надання консультативної допомоги 

батькам здобувачів освіти 

За запитом Кабінет соціального 
педагога . 

11. Надання консультативної допомоги 

адміністрації  закладу освіти 

Протягом 
року 

Кабінет соціального 
педагога . 

 
ІV. Зв҆язки з громадськістю 

1. Налагодження співпраці з працівниками 

міліції, службою у справах дітей, працівни-

Протягом 
року 

Кабінет соціального 
педагога . 



ками центру зайнятості, медичними 

працівниками, благодійними фондами та 

організаціями, тощо. 

 

2. Участь у судових засіданнях щодо захисту 

прав неповнолітніх. 

Протягом 
року 

 

3. Захист інтересів дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей із малозабезпечених, багатодітних, 

неповних, неблагополучних сімей,  сімей 

вимушених переселенців із зони АТО. 

 

Протягом 
року 

Кабінет соціального 
педагога . 

 

4. Обстеження житлово-побутових умов 

дітей- сиріт, багатодітних, малозабезпе-

чених сімей, переселенців та біженців із 

зони АТО. 

Протягом 
року 

 

5. Участь у роботі ради профілактики. Протягом 
року 

Навчальні кабінети. 

6. Обстеження житлових умов дітей, що 

проживають в гуртожитку. 

Протягом 
року 

Гуртожиток 

 
V. Просвіта 

1. Підготовка та проведення 

просвітницьких лекцій: 

1. Закон у моєму житті. 

2. Жорстокі ігри. Ігрова та 

комп’ютерна залежність. 

 

Лютий 
Квітень 

Навчальні кабінети. 
І-ІІ курс 

 

2. 
Проведення тренінгу для  здобувачів 

освіти «ВІЛ/СНІД: передбачити, 

уникнути, не захворіти». 

Листопад 
Навчальні кабінети. 

3. 
Проведення виховної години з 

елементами тренінгового заняття: 

«Попередження торгівлі людьми». 

Березень 
 

Навчальні кабінети. 

 
4. 

Підготовка та проведення 

просвітницьких лекцій для батьків: 

1. Проблема підліткового віку. 

2. Батьки і діти. Взаємовідносини з 

дорослими. 

3. Жорстокість серед здобувачів освіти. 

Булінг. 

4. Методи батьківського виховання.  

 
Протягом 

року 

 

Навчальні кабінети. 

Батьки 

 



 

 

 

 
Соціальний педагог                                                            К. Ряднина 

 
 

 
5. 

 
 

Підготовка та проведення 

просвітницьких лекцій для 

педагогів: 

1. Толерантність – риса сучасної людини. 

2. Конфлікт. Шляхи виходу з 

конфліктних ситуацій. 

3. Шляхи успішної адаптації учнів. 

4. Стилі педагогічного спілкування. 

Протягом 
року 

 
 

 

Навчальні кабінети. 

Педагогічні працівники 

VІ. Організаційна робота, соціально – захисна функція 

1. 

 

Розробка плану роботи на рік, планів на 

місяць, звітів. 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

2. 

 

Підготовка до проведення тестувань та 

анкетувань. 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

3 Підготовка до виступів на батьківських 

зборах, педагогічних нарадах, днях 

відкритих дверей. 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

4 Співпраця з різними організаціями (поліція, 

служба у справах неповнолітніх, центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

   центром зайнятості тощо). 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

5 Консультації в НМЦ ПТО. Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

6 Опрацювання літератури по соціальній 

педагогіці та психології, нормативно-

правової бази. 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

7 Прийняття участі у навчально-методичних 

семінарах (нарадах), вебінарах для 

соціальних педагогів та психологів. 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

8 Оснащення куточка психологічної служби Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 

9 Самостійне вдосконалення власного 

фахового рівня. 

Протягом 

року 

Кабінет соціального 
педагога. 


