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ІІІ. Змістова частина 

 

№ 
з\п 

Напрями діяльності  з 
учасниками освітнього процесу  
закладу освіти. Види та форми 

роботи 

Термін 
проведення 

Цільова 
група/аудито

рія 

Відмітка 
про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Соціальна паспортиризація  
груп (виявлення пільгових та 
проблемних категорій 
здобувачів освіти). 

Вересень 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

1.2 Діагностика адаптації 
здобувачів освіти  до освітнього 
процесу (опитування, 
анкетування, спостереження, за 
поведінкою та емоційним 
станом  здобувачів освіти). 

Вересень 

 

Здобувачі 
освіти I-го  

курсу 

 

1.3 Проведення діагностування 
здобувачів освіти нового 
контингенту з метою 
формування банку даних для 
подальшої індивідуальної 
роботи з ними: 
 Анкетування здобувачів 

освіти нового контингенту: 
«Я – здобувач освіти 
професійного ліцею» 

Вересень Здобувачі 
освіти I-го  

курсу 

 

1.4 Формування бази даних 
соціально-незахищених 
категорій (сироти; діти 
позбавлені батьківського 
піклування; малозабезпечені, 
багатодітні сім’ї). 

Вересень 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів, 
класні 

керівники 

 

1.5 Відвідування навчальних занять 
з метою спостереження 
мікроклімату в групах 

Жовтень Здобувачі 
освіти I-го  

курсу 

 

1.6 Дослідження мотивації 
навчання здобувачів освіти 
Iкурсу за методикою 
«Виявлення  мотивації навчання 
учнів у ПТНЗ» 

Жовтень Здобувачі 
освіти I-го  

курсу 

 

1.7 Відвідування уроків 
теоретичного і практичного 
навчання здобувачів освіти з 
метою дослідження взаємодії 
майстра, викладача із 
здобувачами освіти 

Жовтень Відвідування 
уроків 

здобувачів 
освіти I 
курсу 

 

1.8 Збір інформації про зайнятість 
здобувачів освіти в позаурочний 

Жовтень 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

 



час. курсів, 
класні 

керівники 

1.9 Проведення анкетувань щодо 
виявлення поширеності 
негативних явищ серед учнівської 
молоді. 

Грудень 

 

Березень 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

1.10 Діагностування соціальної 
компетентності: «Вивчення 
соціалізованості особистості» 

Листопад Здобувачі 
освіти II 

курсу 

 

1.11 Проведення соціально-

педагогічного дослідження щодо 
виявлення насильства в сім'ї, 
групі. 

Лютий  Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

1.12 
 

 

 

 

 

1.13 

 

 

1.14 

Виявлення здобувачів освіти з 
девіантною поведінкою і 
поставлення їх на ліцейний  
облік. 

Жовтень-  

Лютий  
Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

Робота із здобувачами освіти 
«групи ризику» і схильними до 
правопорушень. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти II-III 

курсів 

 

Дослідження акцентуації 
характеру правопорушників, що 
стоять на внутрішньоліцейному 

обліку. 

Лютий  Здобувачі 
освіти  
«групи 
ризику» 

 

2. Профілактика, у тому числі розвиток 
соціальних навичок  

  

2.1 Програма тренінгових занять з 
метою профілактики та корекції 
не толерантної, агресивної, 
насильницької поведінки, 
створення атмосфери уваги, 
співчуття і співпраці в 
учнівському колективі. 
 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти I-III 
курсів 

 

2.2 Профілактика проявів 
соціальної дезадаптації 
здобувачів освіти I курсу 

Вересень Здобувачі 
освіти I 
курсів 

 

2.3 Заходи та профілактична робота 
по протидії  булінгу. 

Вересень 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

2.4 Заходи та профілактична робота 
по протидії насильству в родині. 

Жовтень 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

2.5 Розвиток навичок усвідомлення 
негативних впливів і тиску з 
боку однолітків, а також 
навички опору їм (здатність 

Листопад 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 



сказати «ні» наркотикам, 
алкоголю, тютюнопалінню, 
раннім сексуальним стосункам). 

2.6 Проведення заняття щодо 
формування толерантного 
ставлення до людей з 
особливими потребами, дітей-

переселенців. Профілактика 
проявів ксенофобії в 
учнівському середовищі «Ми – 

рівні, але ми – рівні!» 

Грудень Здобувачі 
освіти I 
курсів 

 

2.7 Здійснення соціального 
супроводу сімей, що потрапили в 
складну життєву ситуацію: з 
метою запобігання проявам 
негативних явищ серед 
здобувачів освіти ліцею; з метою 

профілактики різних форм 
сімейного насилля. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

2.8 Підвищення соціально-

психологічної культури і 
компетентності всіх учасників 
освітнього процесу по питаннях: 
бездоглядності, насильства, 
торгівлі людьми, експлуатації, 
дотримання прав дитини за 
Конвенцією ООН. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

2.9 Проведення рейдів контролю 
зайнятості здобувачів освіти  у 
позаурочний час: у гуртках, 
секціях. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

2.10 Профілактичні бесіди за запитом. Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

2.11 Участь в Раді профілактики. 
Протягом 

року 

 

Здобувачі 
освіти «Групи 
ризику» 

 

3. Навчальна діяльність    

3.1. Тренінгове заняття «Перший 
крок пізнай себе» 

Вересень Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

 
3.2 

Тренінгове заняття «Мрія мого 
життя – бути професіоналом 
своєї справи» 

Вересень Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.3 Тренінгове заняття «Радо 
познайомлюсь зі своїм «Я» 

Вересень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 



3.4 Тренінгове заняття «Майстерня 
спілкування» 

Жовтень Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.5 Тренінгове заняття «Планування 
професійного шляху» 

Жовтень Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.6 Тренінгове заняття «На порозі 
дорослого життя» 

Жовтень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.7 Тренінгове заняття «Прагну до 
успіху чи боюся невдачі?» 

Листопад Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.8 Тренінгове заняття «Погляд на 
себе зі сторони» 

- «Я: мої цілі і цінності» 

Листопад Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.9 Тренінгове заняття «Майбутнє в 
твоїх руках. Цінності та якості» 

-«Будь впевнений в собі» 

Листопад Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.10 Тренінгове заняття «Що 
допомагає у досягненні успіху?» 

Грудень  Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.11 Тренінгове заняття «Стоп, 
жорстокість!» 

-«Виховуємо лідера» 

Грудень Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.12 Тренінгове заняття «Крокуємо 
до успіху» 

-«Я в професійному просторі» 

Грудень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.13 Тренінгове заняття «Важливі 
умови досягнень» 

Січень Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.14 Тренінгове заняття «навички 
ефективного спілкування» 

Січень Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.15 Тренінгове заняття 

«Оформлення документації при 
прийомі на роботу» 

Січень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.16 Тренінгове заняття « Формула 
професійного вибору. «Хочу. 
Можу. Знаю.» 

Лютий Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.17 Тренінгове заняття «Планування 
досягнень» 

- «Стереотипи та 
упередження» 

Лютий Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.18 Тренінгове заняття « Як 
запобігти стресу перед 
тестуванням» 

Лютий Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.19 Тренінгове заняття « Плани і 
цілі» 

-«Планування досягнень» 

Березень Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.20 Тренінгове заняття «Як Березень Здобувачі  



протистояти тиску та або як 
сказати «Ні» 

освіти 
IIкурсу 

3.21 Тренінгове заняття «Я і 
конфлікт» 

Березень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.22 Тренінгове заняття «Прагну до 
успіху чи боюся невдачі» 

Квітень Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.23 Тренінгове заняття «Творець 
своєї долі» 

Квітень Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.24 Тренінгове заняття 

«Усвідомлення  та сприйняття 
розбіжностей» 

Квітень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

3.25 Тренінгове заняття «Навчись 
розпоряджатися часом» 

Травень Здобувачі 
освіти I 
курсу 

 

3.26 Тренінгове заняття «Навчись 
бути сильним або моє сильне 
«Я». 

Травень Здобувачі 
освіти 
IIкурсу 

 

3.27 Тренінгове заняття «Планування  
досягнень. Знайти себе у житті – 

це правильно обрати професію» 

Травень Здобувачі 
освіти III 

курсу 

 

4. Консультування 

4.1. Надання методичних 
рекомендацій класним 
керівникам, майстрам щодо 
адаптації першокурсників 

Вересень Педагогічні 
працівники 

 

4.2 Консультування батьків підлітків 
з питань виховання дітей. 
Проведення індивідуальних 
консультацій, бесід із 
здобувачами освіти цієї групи. 

Протягом 
року 

Батьки  

4.3 Проведення індивідуальних та 
групових консультацій зі 
здобувачами освіти, батьками 

педагогічними працівниками (за 
потреби).  

Надання рекомендацій учителям 
з проблем: «здобувач освіти-

правопорушник», «проблема 
життєвого вибору»; 
«взаємовідносини з 
ровесниками». 

Протягом 
року 

Учасники 
освітнього 

процесу 

 

4.4 Надання індивідуальних 
консультацій та рекомендацій за 
результатами спостереження 
зобувачам освіти I курсу, 
педагогам, майстрам, батькам; 

Протягом 
року 

У кабінеті 
соціального 
педагога із 
здобувача 
здобувач 

 



Індивідуальне консультування 
для дітей-сиріт та здобувачів 
освіти з особливими освітніми 
потребами; 
Індивідуальне консультування 
здобувачів освіти I-III курсу з 
питань вирішення їх особистих 
проблем; 
Індивідуальне консультування з 
метою подолання 
дезадаптованої поведінки серед 
здобувачів освіти нового 
контингенту; 
Проведення індивідуальних 
консультацій з проблем 
навчальних досягнень 
здобувачів освіти; 
Проведення індивідуальних 
консультацій для здобувачів 
освіти випускників 

 

ліцею, 
педагогічними 
працівниками 
та батьками 

4.5 Проведення індивідуального 
консультування з метою 
подолання дезаптивної 
поведінки серед здобувачів 
освіти нового контингенту (за 
запитом) 

Жовтень У кабінеті 
соціального 
педагога із 

здобувачами 
ліцею, 

педагогічними 
працівниками 
та батьками 

 

4.6 Консультування здобувачів 
освіти  про їхні права та 
обов’язки, про питання 
насильства та торгівлі 
людьми (за потреби). 

Протягом 
року 

У кабінеті 
соціального 
педагога із 
здобувача 
здобувач 

ліцею, 
педагогічними 
працівниками 
та батьками 

 

4.7 Консультування батьків з 
проблем виховання дітей у 
родині 

Протягом 
року 

У кабінеті 
соціального 
педагога із 
батьками 

 

4.8 Групова консультативна робота 
для здобувачів I курсу «Як 
подолати стресс?» 

Листопад У кабінеті 
соціального 
педагога із 

здобувачами 
ліцею I курсу 

 

4.9 Консультування з питань 
навчання і виховання дітей з 
особливими потребами. 

Протягом 
року 

Батьки, 
педагогічні 
працівники 

 



4.10 Консультування учасників  
освітнього процесу щодо проблем 
агресивної поведінки здобувачів 
освіти і ворожого ставлення до 
оточення (за потреби). 

Протягом 
року 

Учасники 
освітнього 

процесу 

 

4.11 Надання класним керівникам 
рекомендацій щодо врегулювання 
стосунків у класних колективах. 

Протягом 
року  

Класні 
керівники 

 

4.12 Консультування здобувачів 
освіти  з питань стосовно ЗНО та 
ДПА. 

Протягом 
року 

гр.31,32,33, 
35 

 

4.13 Надання рекомендацій щодо 
поліпшення взаємостосунків між 
вчителями та здобувачами освіти. 

   

Протягом 
року 

Учасники 
освітнього 

процесу 

 

4.14 Групове та індивідуальне 
консультування підлітків з 
проблем: 

 конфлікти в колективі; 
 спілкування з однолітками; 
 стосунки жіночої та 

чоловічої статі; 
 розвиток упевненості в 

собі; 
 адаптація випускників в 

соціумі; 
 як реагувати на агресивну 

Протягом 
року 

У кабінеті 
соціального 
педагога із 

здобувачами 
освіти ліцею  

 

5. Зв'язки з громадськістю 

5.1. Співпраця з педагогами ліцею постійно   

5.2 Відвідування здобувачів освіти 

вдома, бесіди з батьками. 
Обстеження житлово-побутових 
умов проживання здобувачів 
освіти  пільгових та соціально-

незахищених категорій. 
Складання відповідних актів. 
 Інформування служби у справах 
дітей, ювенальної поліції, щодо 
наявності дітей девіантної 
поведінки, схильних до 
правопорушень, дітей, що 
виховуються в неблагополучних 
сім’ях (за запитом). 
Роз'яснювальна робота серед 
неповнолітніх з питань 
соціального захисту (за 
запитом). 

Протягом 
року 

 

 

 

 

 

Протягом 
року 

 

 

 

 

 

 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти, що 

належать до 
соціально-

незахищених 
категорій 

 

Органи 
виконавчої 

влади 

 

 

 

 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 



 

6. Просвіта 

6.1 Проведення бесіди на тему: «Від 
самопізнання – до своєї 
професії» 

Вересень  

У класному 
кабінеті із 

здобувачами 
освіти Iкурсу 

 

6.2 Заходи по соціально-

психологічній адаптації 
здобувачів освіти ліцею: 
- Година спілкування 

«Давайте познайомимось»; 
- Тренінгові заняття на тему: 

«Твоя професія – крок до 
успіху» 

 

07.09 -11.09 

21.09-25.09 

У класному 
кабінеті із 

здобувачам
и освіти 
Iкурсу 

 

6.3 Перегляд фільму із здобувачами 
освіти «Станція призначення–
життя!», спрямований протидії 
торгівлі людьми. 

Листопад 

 

гр.11,12,13,
14,15,16 

 

6.4 Тренінгові ззаняття на тему:  
« Профілактика боулінгу та 
кібербулінгу в учнівському 
середовищі» 

Листопад 

 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.5 Заходи до Міжнародного дня 
проти насилля: 
- Година спілкування: 

«Попереджаючи насилля- 

долаємо його»; 
- Перегляд короткометражних 

фільмів, соціальних роликів з 
питань різних видів 
насильства з послідуючим 
обговоренням. 

03.11.2020  Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.6 Заходи до Міжнародного дня 
толерантності: 
- Тренінг на тему: 

«Толерантність – потреба 
сьогодення» 

 

12.11.2020 р. 
 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.7 Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом: 
Тренінгове заняття на тему: 
«СНІД – чума XXI століття» 

30.11.2020  Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.8 Всесвітній день здоров`я : Квітень Здобувачі  



Заняття з елементами тренінгу: 
«Шлюбно-сімейні 
настановлення молоді як умова 
вибору здорового способу 
життя» 

освіти I-III 
курсів 

6.9 Виступи перед здобувачами 
освіти, які проживають на 
гуртожитку: 

-«Булінг. Протидія булінгу»; 
-«Пірсінг та  татуювання»; 
-«Лихослів’я та культура 
спілкування”; 

-«Комп’ютерні ігри. Їх 

позитивне та негативні якості»; 
«Протидія торгівлі людьми»; 
-«Репродуктивне здоров’я»; 
-«Справжній друг, який він?»; 

-«Важливість професійного 
вибору». 

 

 

Вересень 

Листопад 

Грудень 

 

Січень 

 

Листопад 

Березень 

Квітень 

Лютий 

Березень  

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.10 Проведення тренінгів на теми: 
-«Сходинки до успіху»; 

-«Навички спілкування з 

людьми»; 

-«Життя-найвища цінність» 

-«Професія мого роду». 

 

Жовтень 

Грудень 

 

Лютий 

Квітень 

Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.11 Тренінг з пошуку розв’язання 
життєвих суперечностей. 

Грудень  Здобувачі 
освіти I-III 

курсів 

 

6.12 Тренінгові заняття  щодо 
формування самовизначення та 
життєвої перспективи. 

Лютий - 
березень 

II-III курси  

6.13 Соціальний супровід і підтримка 
здобувачів освіти під час 
підготовки і проходження ДПА, 
ЗНО 

Заняття з елементами тренінгу 
для здобувачів освіти випускних 
груп: 
-«Готуємося до зовнішнього 
оцінювання»; 
-«П`ять способів усе встигнути» 

1 раз в 
місяць 
згідно 
плану 

У актовій 
залі ліцею 

Здобувачі 
освіти III 

курсів 

 

     

7.  Організаційно-методична робота 

7.1 Складання планів роботи: 
-         на рік; 
-         місяць 

Серпень-

вересень 

Щомісяця, 

У кабінеті 
соціального 

педагога 

 



Оформлення: 
- протоколів індивідуально 
соціально – педагогічного 
вивчення; 
- протоколів  групового соціально 
– педагогічного вивчення; 
- протоколів індивідуальної 
соціально - педагогічної 
консультації; 
- журналу обліку проведення 
занять. 

7.2 Запити до районних державних 
адміністрацій щодо  акту 
обстеження матеріально-

побутових умов здобувачів освіти 
з числа дітей – сиріт, та 
позбавлених батьківського 
піклування за якими закріплено 
житло. 

Протягом 

року 

У кабінеті 
соціального 

педагога 

 

7.3 Ознайомлення здобувачів освіти, 

батьків, педколективу із 
законодавчою базою та 
внесенням до неї змін шляхом 
бесід, інформаційних 
повідомлень, розповсюдження 

інформаційних пам’яток. 

Протягом 
року 

У кабінеті 
соціального 
педагога та 
аудиторіях 

ліцею 

 

7.4 Повідомлення про 
відповідальність (адміністративну 
і кримінальну) здобувачів освіти   
за правопорушення. 

Вересень Здобувачі 
освіти I-го 

курсу 

 

7.5  Підготовка до проведення: 
- Виховних годин; тренінгів; 
годин спілкування. 

Протягом 
року 

У кабінеті 
соціального 

педагога 

 

7.6 Підготовка до виступів на 
педрадах. 

Грудень, 
травень 

У кабінеті 
соціального 

педагога 

 

7.7 Самоосвіта. Робота в бібліотеці. Постійно У бібліотеці  

 Відвідування батьків вдома та за 
місцем роботи (за запитом) 

Протягом 
року 

соціальний 
педагог 

 

7.8 Впорядкування статистичного  та 
аналітичного звітів  

Травень У кабінеті 
соціального 

педагога 

 

7.9 Участь у педагогічних радах, 
засіданнях Ради (комісії) 
профілактики; 
Відвідування професійних 
методичних об`єднаннях, 
семінарів, конференцій, майстер-

класів, тренінгів. Отримання 
фахових консультацій в 

протягом 
року 

КНЗ КОР 
«Київський 
обласний 
інститут 

післядиплом
ної освіти 

педагогічних 
кадрів 

 



соціально-психологічних центрах. 
7.10 Поповнення кабінету соціально-

психологічної служби 
методичною літературою 

Протягом 
року  

У кабінеті 
соціального 

педагога 

 

7.11 Складання статистичного та 
аналітичного звіту за 2 півріччя 
2020/2021 навчального року 

Червень соціальний 
педагог 

 

 

 

 

Соціальний педагог       Алла ШЕВЧЕНКО 
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