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Вступ
До складу  психологічної  служби НВК №9 входить  психолог  (1  ставка)  Новікова

Олена Анатоліївна, соціальний педагог (1 ставка) Загороднікова Катерина Вікторівна.
Річний план роботи соціального педагога складено на основі: 
- Методичних  рекомендацій  Українського  центру  практичної  психології  та

соціальної роботи; 
- Конституції України;
- Закону України «Про освіту» від 24.09.2022 року №2145-VIII;
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» від  від 19.06.2022 року №

2315-ІХ;
- Конвенції ООН «Про права дитини»;
- Загальної декларації прав людини;    
- Ціннісних орієнтирів сучасної української школи;
- Етичного кодексу психолога;
- Етичного кодексу соціального педагога;
- Листа  Департаменту  освіти  та  науки  «Про  створення  безпечного   освітнього

середовища та попередження і протидії булінгу (цькуванню);
- Проєкту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності»;
- Рекомендацій Міністерства соціальної політики та Міністерства внутрішніх справ

щодо  виявлення та  реагування на  випадки жорстокого поводження  з  дітьми в  умовах
воєнного стану;

- Діагностичних мінімумів у діяльності працівників психологічної служби;
- Національної  стратегії  реформування  системи  юстиції  щодо  дітей  на  період  до

2023 року;
- Довідника для  фахівців  і  фахівчинь допоміжних професій  соціальної  сфери,  які

працюють з вну трішньо переміщеними особами та постраж далим населенням;
- Алгоритмів діяльності працівників психологічної служби;
- Методичних рекомендацій щодо впровадження циклограм діяльності працівників

психологічної служби;
- Листа МОН України від 27.11.2000 року №109 «Про тривалість робочого тижня

практичного психолога»;
- Наказу МОН України від 19.10.2001 року №691 «Про затвердження Положення про

психологічний  кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів си-
стеми загальної середньої освіти»;

- Листа МОН України  від 05.08.2010 № 1/9-530 «Про сприяння у розвитку психоло-
гічної служби системи освіти»;

- Листа МОН України від 26.09.2012 року № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу
у практичних психологів та соціальних педагогів»;

- Листа МОН України від 11.03.2014 року № 1/9-135 «Про надання психологічної
допомоги учасникам  навчально- виховного процесу»;

- Листа МОН України від 28.03.2014 року № 1/9-179 «Щодо профілактики суїци-
дальних тенденцій серед учнів»;

- Листа МОН України від 28.10.2014 року №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо
взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами
і службами щодо захисту прав дітей»

- Методичні рекомендації  УНМПЦ ПП НАПН України «Соціально-педагогічна та
психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (протокол від
29.04.2014 №3);

- Листа МОН  України від 28.12.2016 року № 1/9-681 «Про формування толерантно-
го ставлення та вирішення конфліктів ненасильницьким мирним шляхом»; 



- Листа МОН України від 02.03.2017 № 1/9-119 «Щодо проведення в навчальних
закладах компанії з питань пропаганди психічного здоров’я»;

- Листа МОН України від 18.05.2018 року № 1/11-5480 «Методичні  рекомендації
щодо запобігання та протидії насильству»;

- Положення про психологічну службу системи освітян України» від 31.07.2018 року
885/32337;

- Листа МОН України «Про перелік діагностик методик щодо виявлення та протидії 
домашньому насильству відносно дітей» від 30.10.2018 року № 1/9-656;

- Закону  України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству»  від
17.01.2019 року №2671-VIII;

- Листа  Хмельницького  обласного  навчально-методичного  центру  психологічної
служби від 27.01.2019 року №1005 «Про ведення обов’язкової документації та звітності
практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти у 2019-2020 н.р.»;

- Листа МОН України від 24.07.2019 року № 1/9-477 «Про типову документацію пра-
цівників психологічної служби у системі освіти України»;

- Постанови  Верховної  Ради  України  від  17.01.2020  року  №483-IX  «Про  стан
соціального  захисту  дітей  та  невідкладні  заходи,  спрямовані  на  захист  прав  дитини в
Україні»; 

- Листа  Хмельницького  обласного  навчально-методичного  центру  психологічної
служби «Про пріоритетні напрямки роботи у 2020-2021 н.р. щодо забезпечення психологі-
чного супроводу освітнього процесу в закладах освіти»;

- Указу президента України №195/2020 Про Національну стратегію розбудови безпе-
чного і здорового освітнього середовища у новій українській школі;

- Листа МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітньо-
го середовища в закладі освіти та попередження та протидії булінгу (цькування)»;

- Листа МОН України від 31.08.2020 №1/9-495 «Інструктивно-методичні рекоменда-
ції  щодо  організації  навчання  осіб  з  особливими  освітніми  проблемами  у  закладах
середньої освіти у 2020/ 2021 н.р»;

- Листа МОН України від 16.07.2021 року №1/9 «Деякі питання організації виховно-
го процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних жит-
тєвих орієнтацій»;

- Листа ІМЗО від 16.07.2021 року №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психо-
логічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.»; 

- Листа МОН від 20.09.2021 №1/9-476 «Про проведення комплексу комунікаційних
заходів з профорієнтації»;

- Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введен-
ня в дію плану оборони України;

- Листа МОН України від 25.03.2022 року №1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі
людьми в умовах воєнної агресії»;

- Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введен-
ня в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України»;

- Листа МОН України від 29.03.2022 року №1/3737-22 «Про забезпечення психологі-
чного супроводу учасників  освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;

- Листа МОН України від 04.04.2022 року №1/3872-22 «Про методичні рекомендації
«Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»»;

- Листа МОН України від 12.04.2022 року №1/4068-22 «Щодо недопущення участі
неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;

- Листа МОН України від 13.05.2022 року № 1/5119-22 «Про здійснення превенти-
вних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»;

- Листа МОН України від 30.05.2022 року №1/5735-22 «Про запобігання та протидію
домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;



- Листа МОН України від 10.06.2022 №1/6267-22 «Про деякі питання національно-
патріотичного виховання в закладах освіти України»;

- Листа МОН України від 14.06.2022 року № 1/6355-22   «Про Рекомендації  щодо
усунення ризиків торгівлі людьми у зв'язку з війною в Україні та гуманітарною кризою»

- Листа МОН України від 22.06.2022 № 1/6885-22 «Щодо запобігання та протидії
сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на тери-
торії України»

- Листа  МОН України від  27.06.2022 №1/7035-22 «Про підготовку до початку та
особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році»;

- Листа МОН України від 02.08.2022 року №1/8794-22 «Щодо діяльності психологі-
чної служби у системі освіти в 2022-2023 навчальному році»;

- Листа МОН України від 10.08.2022 року №1/9105-22  «Щодо організації виховного
процесу в закладах освіти у  2022/2023 навчальному році;

- Листа МОН України від 19.08.2022 року № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні
рекомендації  щодо  організації  освітнього  процесу  в  умовах  воєнного,  післявоєнного
стану»;

- Інструктивно-методичних  рекомендацій щодо  організації  освітнього  процесу  та
викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 на-
вчальному році.

Ідеологію реформи середньої освіти та базові компоненти, що виділені у Концепції
«Нової  української  школи»,  враховано при складані  річного плану роботи соціального
педагога на 2022-2023 навчальний рік.

І. Аналітична частина
Аналітична частина річного плану складена на основі вивчення підсумкових доку-

ментів навчального закладу, а також на основі результатів спостережень та досліджень,
проведених психологічною службою школи.

Протягом 2021-2022 н.р. робота проводилася відповідно до річного плану соціально-
го педагога, школи та запитів класних керівників та адміністрації.

Основною  метою  роботи  соціального  педагога  було: формування  навичок
здорового способу життя,  згуртованості колективу та профілактики негативних явищ в
учнівському середовищі.

Основними напрямками, за якими проводилась робота із здобувачами освіти були: 
 робота з соціально-незахищеними категоріями (дітьми-сиротами та дітьми, по-

збавленими батьківського піклування);
 робота з учнями, що потребують посиленої  уваги та психолого-педагогічного

супроводу;
З дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування проводи-

лись:
- індивідуальні  бесіди  («Я та  мої  друзі  в  класі»,  «Мої  позитивні  риси»,  «Моє

ставлення до школи», «Складові гарного настрою»);
- консультації, щодо налагодження взаємовідносин з однокласниками;
- групові  діагностики  («Насильство  та  його  прояви  в  дитячому  середовищі»,

Соціометрія Дж.Морено, «Вияви булінгу серед підлітків», «Обізнаність з питань протидії
торгівлі людьми», «Вивчення знань учнів у питаннях формування здорового способу жит-
тя»)

- групові бесіди («Цінність життя», «Моє психічне здоров’я», «Рівні можливості
для всіх», «Правила здорового способу життя», «Я та інші», «Людина –  не товар: що тре-
ба  знати,  аби  не  потрапити  в  трудове  рабство»,  «Усі  люди різні,  усі  мають  право  на
повагу», «Правила безпеки в Інтернеті», «Спілкування з однолітками») ;

- робота щодо залучення до акцій та заходів, що організовуються школою та 
соціальними службами міста (забезпечення учнів подарунками до Дня Святого Миколая);



Також з опікунами проводились:
-  індивідуальні  консультації,  щодо:  забезпечення за рахунок бюджетних коштів

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування спортивною формою; організа-
ції безкоштовного харчування учнів даної категорії; 

- телефонні  бесіди  («Забезпеченість  засобами  індивідуального  захисту  під  час
коронавірусної інфекції», «Навчання та поведінка дітей в школі», «Особливості взаємовід-
носин. Як безконфліктно спілкуватися»).

За  результатами співбесід  з  опікунами були заповнені  акти обстеження житлово-
побутових умов).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування проходять щорічно меди-
чне обстеження. 

З учнями, що потребують посиленої уваги проводились: 
- анкетування щодо виявів булінгу, обізнаності щодо насильства над дітьми, ви-

значення соціально-психологічного клімату в класі;
- індивідуальні бесіди з учнями щодо навчання, поведінки, стосунків з однокла-

сниками, запобігання негативним явищам в учнівському середовищі;
- консультації, на основі проведених анкетувань та методик (ознайомлення з ре-

зультатами);
- бесіди з батьками учнів (у тому числі телефонні);
Протягом навчального року спільно з класними керівниками проводиться контроль

за відвідуванням учнів школи. Встановлена співпраця із Головним Управлінням поліції в
Хмельницькій  області  та  Службою  у  справах  дітей  Хмельницької  міської  ради  (за
наявності пропусків навчання без поважних причин негайно надсилається повідомлення).

Основні  напрями відповідно  до  Листа  ІМЗО від  16.07.2021  року  №1/9-363  «Про
пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.» за
якими провидилась соціально-педагогічна робота:

1. Діагностика
2. Профілактика у тому числі розвиток соціальних навичок
3. Навчальна діяльність
4. Консультування
5. Зв’язки з громадськістю
6. Просвіта
7. Інше (Оргазаційно-методична та соціально-захисна функція)
1. Діагностична робота проводилася по складеному річному плані та за запитом кла-

сних керівників та адміністрації. Групові дослідження були проведені в наступних класах,
за допомогою наступних методик:

Вид роботи Цільова аудиторія
Соціальна паспортизація школи Класні керівники
Внесення змін до соціального паспорту школи (щомісячно) Класні керівники
Спостереження  за  рівнем  адаптації  (спостереження  під  час
перерв та уроків)

1,5 класи

Анкетування «Вияви булінгу у класі та школі 5-7 класи
Вивчення рівня адаптації 1,5 класи
Онлайн-опитування «Дотримання академічної доброчесності» 7-11 класи
Соціометрія Джона Морено 5, 10 класи
Діагностика профорієнтації за методикою Холланда 9-А
Соціометрія «Два будиночки» 2-3 класи
Методика визначення рівня вихованості 5-А, 6-Б
Онлайн-опитування «Кібербулінг в підлітковому середовищі» 5-8 класи
Методика Йовайши (профорієнтація) 9-А, 9-Б, 10-Б

2. Профілактика у тому числі розвиток соціальних навичок



Вид роботи Цільова аудиторія
Профілактична бесіда «Цінність життя» 8-А
Залучення учнів до волонтерської діяльності 8-11 класи
ІІ Всеукраїнський антибулінговий урок 6-А
Тиждень протидії булінгу 5-11 класи
Тиждень академічної доброчесності 5-8 класи
Бесіда «Конфлікти в житті людини» 6-Б, 7-В
Заняття з медіаграмотності «Як розрізняти правду від фейків» 7-Г
Участь у роботі Координаційної ради школи Члени Ко-

ординаційної ради 
школи

Участь у роботі  Команди психолого-педагогічного супроводу
учнів з ООП

Члени  Команди
психолого-педаго-
гічного  супроводу
учнів з ООП

Заняття «Знаю права – змінюю світ» 7-А, 7-Б, 7-В, 5-Б
Акція «16 днів проти насильства» 1-11 класи
Тиждень поінформованості про ООП 1-6 класи
Захід до Дня прав людини 9-А
Захід «Важливість професійного вибору» 11-А,11-Б
Контроль за відвідуванням учнів Учні
Бесіда «Сім правил здорового способу життя» 5-8 класи
Заняття з елементами тренінгу «Я вже п’ятикласник» 5-А
Бесіда «Дозвілля дітей» 7-А
Бесіда «Моя поведінка в Інтернеті» 7-Г, 8-Б
Заняття «Моя безпека в Інтернеті» 2-Б
Заняття «Дитина і незнайомець» 1-4 класи
Заняття «ЗНО – ми впевнені в собі» 11 класи
Онлайн-заняття «Це важливо», присвячене Міжнародному дню
людини з Синдромом Дауна»

6-7 класи

Онлайн-заняття  «Ми  різні»,  присвячене  Всесвітньому  дню
поширення знань про аутизм

2-4 класи

Онлайн-заняття «Здоровим бути модно» 1-5 класи
Онлайн-заняття «STOP-маніпуляції» 9-11 класи
Онлайн-бесіда «Запобігання вживання наркотичних речовин та
небезпеки ВІЛ-інфекції»

9-11 класи

3. Навчальна діяльність 
Вид роботи Цільова аудиторія

Гурток «Скринька чеснот» 3-4 класи
Гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навич-
ки медіації»

4-5 класи

4. Консультаційна робота: 
№
з/
п

Тематика звернень
Кількість
звернень

З боку батьків
1. Труднощі у навчанні 1
2. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі 0



3.
Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної не-
успішності

2

4.
Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дити-
ни

1

5. Адаптація дитини до нового колективу 2
6. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 2

7.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

2

8.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасни-
ків АТО

9

9.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрі-
шньо переміщених осіб

8

10
.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзивної освіти

2

11
.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 1

12
.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 1

13
.

Емоціна підтримка, зниження рівня тривожноності підчас карантину 2

З боку педагогів
1. Асоціальні прояви у поведінці дітей 0
2. Адаптація дитини до нового колективу 3
4. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 1

5.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

2

6.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасни-
ків АТО

1

7.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрі-
шньо переміщених осіб

5

8.
Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзивної освіти

1

9. Професійне самовизначення учнів 2
10
.

Формування здорового способу життя 2

11
.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 3

12
.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 5

13
.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 3

14
.

Робота з дітьми «груп ризику» 4

15
.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо 2

З боку дітей
1. Труднощі у навчанні 2



2. Професійне самовизначення 5

3.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

2

4.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасни-
ків АТО

12

5.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрі-
шньо переміщених осіб

7

6. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 2
7. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 3
8. Адаптація дитини до нового колективу 3
9. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 2
10
.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо 3

11
.

Робота з дітьми «груп ризику» 5

12
.

Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності 3

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

2

2.
Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрі-
шньо-переміщених осіб

1

3. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 4
4. Професійне самовизначення 3

5.
Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового 
способу життя

1

6.
Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими 
організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСС-
СДМ та інші)

5

7. Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень 3
8. Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів 3

Зведені дані щодо за період воєнних дій у 2021-2022 н.р.
№
з/п

Формат звернень К-сть звернень

Робота з дітьми, сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей (вкажіть
загальну кількість осіб ВПО, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну

допомогу) за період воєнних дій
1. Діти 7
2. Батьки/законні представники 23
4. Педагогічні працівники 10

5. Зв’язки з громадськістю:
Зв'язки з громадськістю
Участь  у  засіданні  міської  педагогічної  студії  з  питань
морально-духовного виховання учнівської молоді
Захід Молодіжного центру «Волонтерська діяльність молоді» 9-А, 10-А



Співпраця з  Службою у справах дітей Хмельницької  міської
ради
Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  умов  за  ре-
зультатами співбесіди

Опікуни  дітей-
сиріт  та  дітей,  по-
збавлених  батькі-
вського піклування

Захід Клініки Дружньої до молоді «Червону стрічку носять не
байдужі»

9-А, 9-Б, 11-А, 11-Б

Зустріч  учнів  з  фахівцем  Хмельницького  міського  центру
вторинної правової допомоги

10-А, 10-Б

Співпраця з Комунальним притулком підприємство «Надія»
Співпраця з Інклюзивно-ресурсним центром
Супровід  учнів  на  захід  (квест)  Молодіжного  центру «Збери
Миколайчиків»

9-Б

Співпраця з БФ «Добриня»
Захід  Міжнародної  Антинаркотичної  організації  «Вікторія»,
Хмельницького  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді  та  Ювенальної  Поліції  «Профілактика  алкогольної  та
наркотичної залежності»

9-А

6. Просвіта:
Вид роботи Цільова аудиторія

Бесіда «Я та інші» 5-В
Година соціального педагога 1-11 класи
Всеукраїнський урок доброти 5-А, 2-Б, 5-Б, 2-А
Акція «Happy Гав для Сірка» 1-11 класи
Бесіда «Важливість професійного вибору» 11-А,11-Б,  10-А,9-

А
Бесіда «Праця в житті людини» 7-Б
Психолого-педагогічний семінар «Як педагогам порозумітися з
цифровим поколінням»

Педагоги

Бесіда «Усі люди різні – усі мають право на повагу» 5-В,7-В
Захід «Толерантність – це…» 4-А
Бесіда «Я і школа» 9-Б
Заняття «Цілеспрямованість – це…» 6-В
Бесіда «Ввічливі слова» 3-Б
Флешмоб «Помаранчевий тренд листопада» 1-11 класи, Педаго-

ги
Бесіда «Чи вміємо ми спілкуватися?» 7-В
Виступ  на  педраді  «Стан  роботи  з  соціально-незахищеними
категоріями»

Педагоги

Виступ на батьківських зборах «Булінг і кібербулінг» Батьки
Проведення «Щедрого вівторка» Батьки,  Учні,

Педагоги
Бесіда «Навчання в школі» 7-В
Бесіда «Моє дозвілля» 5-7 класи
Виступ на педраді «Профілактика булінгу в закладі освіти» Педагоги
Тиждень психології 1-11 класи
Онлайн-захід «Мати-матінка-матуся» 1-3 класи
Онлайн-захід «Роль родини у житті кожної людини» 3-4 класи



Онлайн-бесіда «Відпочинок на природі» 5-Б

7. Оргазаційно-методична та соціально-захисна
Вид роботи Цільова аудиторія

Узагальнення списків учнів соціально-незахищених категорій,
що харчуються безкоштовно
Робота з документами соціально-незахищених категорій
Планування  соціально-педагогічної  діяльності  на  основі
соціальної паспортизації класів
Підготовка просвітницько-інформаційних матеріалів
Заповнення  карток  індивідуального  супроводу  соціально-
незахищених категорій
Самоосвіта

8. Соціально-захисна функція
Вид роботи Цільова аудиторія

Контроль за забезпеченням права соціально-незахищених кате-
горій, що харчуються безкоштовно

Діти  соціально-
незахищених  кате-
горій, що мають право
на  безкоштовне  ха-
рчування

Телефонні бесіди з батьками соціально-незахищених категорій
щодо оздоровлення дітей

Батьки  соціально-
незахищених  кате-
горій

Телефонні бесіди з батьками соціально-незахищених категорій
(ВПО, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, діти з сімей, які перебувають в СЖО) щодо забезпечення
речима першої необхідності

Батьки  соціально-
незахищених  кате-
горій

ІІ. Цілепокладаюча частина
У 2022-2023 навчальному році пріоритетними завданнями освітньої діяльності  закла-

ду є:
 Впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти та

реалізація Концепції «Нова українська школа» у 2022-2023 н.р..
 Організація  навчальної  діяльності  здобувачів  освіти  в  умовах  поєднання  різних

форм організації освітнього процесу (очна та з використанням дистанційного навчання).
 Посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської пози-

ції, просвіти з питань особистої безпеки.
 Психологічна допомога учасникам освітнього процесу.
 Впровадження STEM-проектів педагогами основної та початкової школи.
 Активізація роботи щодо виховання доброчесності учасників освітнього процесу, в

тому числі і академічної доброчесності;
 Методичний супровід науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та інклю-

зивного навчання в основній школі.
 Підвищення рівня професійної компетентності педагогів засобами неформальної,

інформальної освіти як складової підвищення якості освіти в рамках реалізації завдань ІІІ
етапу  експериментальної  роботи  Всеукраїнського  рівня  «Підвищення  професійної
компетентності педагогів засобами формальної, неформальної, інформальної освіти». 

 Проведення просвітницької роботи з батьками та законними представниками дітей
з  питань  профілактики  насильства,  булінгу,  формування  ненасильницької  моделі
поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом



 Продовження роботи педагогічного колективу щодо реалізації принципів педагогі-
ки партнерства, що ґрунтується на співпраці здобувачів освіти, учителів і батьків.

 Запровадження курсу «Соціально-емоційне та етичне виховання» в освітній процес
закладу.

Основною  метою  роботи  психологічної служби на 2022-2023 н.р. є подолання
негативних  соціально-психологічних наслідків в умовах карантинних заходів є актуаліза-
ція  адаптивних  і  компенсаторних  ресурсів  особистості,  стабілізація  емоційної  сфери,
мобілізація  психологічного  потенціалу  учасників  освітнього  процесу,  формування
стійкості до стресу. 

Основними завданнями соціального педагога на 2022-2023 навчальний рік у пла-
ні роботи визначено:  

1) формування конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій та
даптивних копінг-стратегій у всіх учасників освітнього процесу;

2)  стабілізація  емоційної  сфери особистості,  формування позитивної  життєвої  пер-
спективи;

3) активізація процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю,
побудова позитивного образу майбутнього;

4) формування психосоціальної стійкості до стресу;
5) надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від булінгу (цькувань);
6) запобігання емоційному вигоранню у батьків і педагогів;
7) профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли;
8) протидія торгівлі людьми;
9) підвищення адаптаційних можливостей учителя до нових умов організації освітньо-

го процесу;
10) профілактика суїцидальної поведінки, вживання психоактивних речовин та алко-

гольних  напоїв  серед  молоді,  девіантної  поведінки  молоді  (правопорушення,  пияцтво,
наркоманія, токсикоманія);

11) протидія домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні;
12) формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
13) запобігання вживанню наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютю-

нопаління;
14) популяризація ненасильницької моделі поведінки;
15) формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в

особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави.

Змістова частина
№ з\

п
Напрями діяльності з учасниками освітнього

процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін
проведення

Цільова
група/

аудиторія

Відмітка
про

виконання

1. Діагностика

1.1. Визначення наявності в класах соціально-незахи-
щених категорій та «груп ризику»:

- Проведення соціальної паспортизації школи

- Внесення  змін  по  соціальному  паспорті  школи
(корекція соціального паспорту)

Вересень-
Січень

Протягом
року

Класні кері-
вники



1.2. Виявлення  випадків  булінгу  та  схильності  до
проявів насильства в класі та школі:

- Анкета «Вияви булінгу у класі та школі»

Вересень 5 класи

1.3. Дослідження процесу адаптації та згуртованості учнів:

1. Супровід адаптації учнів 1-х класів:

- Вивчення  рівня  адаптації  учнів  1-х  класів  до
навчання  (спостереження  на  уроках  та  перервах,
ігри під час перерв)

- Визначення рівня адаптації молодших школярів
за  методикою  «Школа  звірів»  (автори  Вьюнова
Н.І., Гайдар К.М.)

Вересень-
Жовтень

Жовтень

1 класи

2. Діагностика процесу адаптації учнів 5-х класів
та взаємовідносин  учнів в системі «учень-учень»

- Вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів до на-
вчання (спостереження на уроках та перервах, ігри
під час перерв)

- Соціометрія Дж. Морено

Вересень

Жовтень

Вересень

5 класи

3. Супровід адаптації учнів 10-х класів:

- Соціометрія Дж. Морено

- Анкетування «Оцінка взаємин з класом»

Жовтень

Листопад

10 класи

4.  Визначення  згуртованості  та  адаптації  учнів
початкової школи:

- Діагностика «Два будиночки»

-  Соціометрія Дж.Морено

Листопад-
Січень

Березень

2-3 класи

4 класи

1.4. Супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

1.Діти-сироти та діти, позбавлені  батьківського
піклування

-  Методика «Ціннісні орієнтації» м. Рокіча
- Соціометрія Дж.Морено

-Тест «Сприймання індивідом групи» (Є.Мосейко,
Н.Нелісова)
-   Методика  «Дослідження  соціальної
адаптованості»

Протягом
року.

За потребою

Діти-сироти
та діти, по-

збавлені
батьківсько-
го піклуван-

ня



-   Дослідження почуттів,  які  учні  переживають у
класі: Методика С.Левченко «Почуття в школі»

2.Опікуни  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування:

- Діагностика «Сімейний мікроклімат»

Опікуни
дітей-сиріт

та дітей,
позбавлених
батьківсько-
го піклуван-

ня

1.5. Супровід учнів з ООП:

1. Учні з ООП:

- Анкетування «Я та мої друзі»

- Методика «Моніторинг соціалізації особистості 
учня»

-Спостереження за соціально-психологічним клі-
матом в учнівському колективі та статусом дитини 
в групі

Протягом
року.

За потребою

Учні з ООП

2.  Класи, де навчаються учні з ООП:

-  Діагностика «Два будиночки»

-  Соціометрія Дж.Морено

- Анкетування «Моє ставлення до дітей з особливи-
ми освітніми потребами»

2-3 класи

4 класи

3-5 класи

3. Батьки учнів з ООП:

- Анкетування «Вплив сімейної атмосфери на роз-
виток дитини

- Анкетування «Стиль сімейного виховання»

Батьки
учнів з ООП

4. Вчителі, що працюють з учнями з ООП:

-  Анкетування «Оцінка міжособистісних відносин
учня»

Педагоги

1.6. Супровід ВПО, дітей учасників АТО (ООС), дітей
з сімей що перебувають в СЖО:

- Методика «Ціннісні орієнтації» м. Рокіча
- Анкетування «Взаємини в сім’ї»

-  Спостереження  за  адаптацією  до  шкільного
середовища

-   Спостереження  за  поведінкою  та  емоційним

Протягом
року.

За потребою

ВПО, дітей
учасників

АТО, діти з
сімей що
перебу-
вають в
СЖО



станом учнів з метою виявлення причин труднощі
в адаптації  та порушень

1.7. Супровід  дітей-переселенців  (Діти  з  числа  вну-
трішньо  переміщених  осіб,  які  перебувають  у
громаді  з  24.02.2022  року)  із  зони  проведення
АТО:

- Діагностика «Два будиночки»

-  Соціометрія Дж.Морено

-  Методика «Будинок — дерево — людина» (варі-
ант Р. Бернса)

-  Спостереження  за  адаптацією  до  шкільного
середовища

-  Спостереження  за  поведінкою  та  емоційним
станом учнів з метою виявлення причин труднощі
в адаптації  та порушень

Листопад-
Січень

Жовтень

Протягом
року.

За потребою

Діти з числа
внутрішньо
переміще-

них осіб, які
перебу-
вають у

громаді з
24.02.2022

року

1.8. Супровід  учнів  «групи  ризику»  (учні  схильні  до
скоєння  правопорушень  та  девіантної
поведінки):

-  Референтометрія

-  Соціометрія Дж.Морено

-  Анкетування «Взаємини в сім’ї»

- Анкета «Рівень агресивності»

-  Анкетування  «Моє  ставлення  до  шкідливих
звичок»

- Тест «Чи конфліктна ти особистість?»

-  Проведення інших методик, анкетувань за запи-
том

Протягом
року

Учні «групи
ризику»

1.9. Супровід обдарованих учнів:

- Анкета для виявлення обдарованих дітей: «Як я
бачу себе»

- Анкета «Виявлення проблем обдарованих дітей»

Протягом
року.

За потребою
2-4 класи

1-11 класи

1.10. Проведення  профорієнтаційних  методик  з
метою  професійного  самовизначення  старшо-
класників:

- Методика Дж.Голланда «Встановлення профе-
сійного типу особистості»

Січень

9-11 класи



- Методика Йовайши «Визначення професійних 
нахилів»

- Проведення індивідуальної діагностики учнів з 
профорієнтації за запитом учнів та батьків

Лютий

Протягом
року

За потребою

1.11. Методика Н.Капустіна, П.Третьякова «Визначення
рівня вихованості учнів»

Грудень-

Квітень

5-11 класи

1.12. Дослідження батьківсько-дитячих стосунків:

-  Визначення емоційної атмосфери в сім’ї: Анкета
«Ви і Ваші діти»

-  Методика «Опитувальник батьківського ставлен-
ня»

-   Виявлення  рівня  обізнаності  батьків  з  питань
виховання

Протягом
року.

За потребою

Батьки

1.13. Проведення інших методик, анкетувань за запитом
адміністрації, батьків.

Протягом
року.

За запитом

Учні, бать-
ки, педагоги

2. Профілактика,у тому числі розвиток соціальних навичок

2.1. Проведення профілактичних заходів до Всесвітньо-
го дня запобігання самогубства (10 вересня):

Профілактичні бесіди «Цінність життя», «Життя –
прекрасне»

Вересень 5-11 класи

2.2. Проведення Тижня протидії булінгу.  За окремим
планом (Додаток 1)

Вересень 5-8 класи

2.3. Проведення Тижня академічної  доброчесності. За
окремим планом (Додаток 2)

Жовтень 9-11 класи

2.4. Уроки Доброти, присвячені Міжнародному дню
захисту тварин

Жовтень 1-5 класи

2.5. До дня психічного здоров’я

Бесіда "Моє психічне здоров'я", присвячена Всесві-
тньому дню психічного здоров’я (10 жовтня)

Жовтень 6-9 класи

2.6. Заняття з елементами тренінгу «Торгівля людьми –
сучасний прояв рабства»

Жовтень 8 класи

2.7. Проведення профілактичних бесід до 18 жовтня
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми:
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція»

Жовтень

Грудень

9-11 класи



2.8. Інтерактивні соціально-педагогічні тренінгові
вправи «Сприяння адаптації першокласників»

Жовтень 1 класи

2.9. Корекційне заняття «Морська подорож» Жовтень-

Листопад

5 класи

2.10. Проведення Тижня толерантності. За окремим пла-
ном (Додаток 3)

Листопад 1-11 класи

2.11. Заняття з елементами тренінгу до Міжнародного
дня дитини (20 листопада)

Листопад 1-4 класи

2.12. Тренінгове заняття «Знаю права. Змінюю світ»,
присвячене Міжнародному дню дитини

Листопад 5-7 класи

2.13. Проведення акції «16 днів проти насильства» ( 25
листопада – 10 грудня).  За окремим планом

(Додаток 4)

Листопад -
Грудень

1-11 класи

2.14. Проведення тижня поінформованості про дітей з
особливими освітніми потребами.

За окремим планом (Додаток 5)

За окремим планом (Додаток 6)

Грудень

Березень

1-11 класи

2.15. Заняття з елементами тренінгу «Особиста гідність.
Безпека життя. Громадянська позиція»

Грудень 7 класи

2.16. Профілактична бесіда на тему: «Я та мої друзі у
класі»

Грудень Учні з ООП

2.17. Заняття з елементами тренінгу «Безпечна поведінка
з незнайомцями»

Січень-
Лютий

1-4 класи

2.18. Заняття з елементами тренінгу «Дозвілля дітей» Січень 5-6 класи

2.19. Профілактична бесіда «Сім правил здорового
способу життя»

Січень 7-8 класи

2.20. Профілактична бесіда «Молодь і протиправна
поведінка»

Січень 9-11 класи

2.21. Заняття з елементами тренінгу «STOP-маніпуляції» Січень 9 класи

2.22. Заняття з елементами тренінгу «Особиста цінність
та безпека»

Січень

Березень

5-9 класи

2.23. Заняття з елементами тренінгу «Безпечна поведінка
з незнайомцями»

Лютий-
Березень

1-4 класи

2.24. Заняття з елементами тренінгу «Безпечний Лютий 5-8 класи



інтернет»

2.25. Урок з медіаграмотності Лютий 9-11 класи

2.26. Профілактична бесіда на тему: «Мої позитивні
риси»

Лютий Учні з ООП

2.27. Заняття з елементами тренінгу  «Профілактика
правопорушень та запобігання злочинності»

Лютий 9 клас

2.28. Заняття з елементами тренінгу «Ми дружна
команда!»

Березень 5 класи

2.29. Заняття з елементами тренінгу «Навички спілкува-
ння з людьми»

Березень 3-4 класи

2.30. Заняття з елементами тренінгу «STOP-маніпуляції» Березень 10-11 класи

2.31. Заняття з елементами тренінгу «Це важливо», при-
свячене Міжнародному дню людини з синдромом

Дауна»

Березень 5-8 класи

2.32. Профілактична бесіда на тему: «Моє ставлення до
школи»

Квітень Учні з ООП

2.33. Заняття з елементами тренінгу «Здоровим –бути
модно» в рамках Всесвітнього дня здоров’я

Квітень 8-9 класи

2.34. Заняття з елементами тренінгу «Ми різні», присвя-
чене Всесвітньому дню поширення інформації про

аутизм

Квітень 2-4 класи

2.35. Заняття з елементами тренінгу «Профілактика
правопорушень та запобігання злочинності»

Квітень 10-11 класи

2.36. Тренінгове заняття «Я скоро стану п’ятикласником» Квітень-
Травень

4 класи

2.37. Заняття з елементами тренінгу «STOP-булінг», при-
свячене Міжнародному дню протидії булінгу 4

травня

Травень 5-8 класи

2.38. Проведення психологічних хвилинок Протягом
року

Учні

2.39. Робота Шкільної Служби Медіації. За окремим
планом (Додаток 7)

Протягом
року

1-11 класи

Педагоги

2.40. Робота Шкільної волонтерської організації. За
окремим планом (Додаток 8)

Протягом
року

9-11 класи



2.41. Робота з профілактики бездоглядності, правопору-
шень, жорстокості, насильства; формування нави-

чок здорового способу життя.

Протягом
року

1-11 класи

2.42. Здійснення соціально-педагогічного супроводу
соціально незахищених категорій дітей.

Протягом
року

Соціально-
незахищені

учні

2.43. Здійснення соціально-педагогічного супроводу ді-
тей-переселенців

із зони проведення АТО та членів їхніх сімей (Діти
з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебу-

вають у громаді з 24.02.2022 року)

Протягом
року

Діти-пере-
селенці
із зони

проведення
АТО та чле-

нів їхніх
сімей

2.44. Профілактична бесіда «Розвиток життєвих навичок
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування»

Протягом
року

За потребою

Опікуни
Педагоги

2.45. Відвідування уроків (спостереження за взаємодією
учнів на уроках, поведінкою)

Протягом
року

За потребою

1-11 класи

2.46. Участь у роботі засідання Координаційної Ради
школи

Протягом
року.

За планом
роботи
школи

Ко-
ординаційна
Рада школи

2.47. Участь у роботі засідання Команди психолого-
педагогічного супроводу дітей з особливими освіт-

німи потребами

Протягом
року.

За планом
роботи
школи

Команда
психолого-

педагогічно-
го су-

проводу

2.48. Проведення профілактичної роботи з батьками,
учнями, педагогами

Протягом
року.

За запитом.

Батьки

Учні

Педагоги

2.49. Профілактичні бесіди з учнями «групи ризику»
(діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклу-
вання, внутрішньо-переміщені особи, учні схильні
до девіантної поведінки та правопорушень, діти з

сімей, що перебувають у СЖО, діти, учасників
АТО).

Протягом
року

Учні «групи
ризику»

2.50. Проведення профілактичних бесід з учнями «групи Протягом Учні «групи



ризику» за результатами анкетувань. року ризику»

2.51. Профілактичні заняття  з елементами тренінгу за
запитом класних керівників та адміністрації

Протягом
року

1-11 класи

3. Навчальна діяльність

3.1. Година соціального педагога Протягом
року

1-11 класи

3.2. Програма з розвитку моральної свідомості молод-
ших школярів «Скринька чеснот»

Протягом
року

3-4 класи

3.3. «Вирішення конфліктів мирним шляхом.
Базові навички медіації»

Протягом
року

4-5 класи

4. Консультування

4.1. Консультативна робота з учнями «групи ризику» Протягом
року

Учні групи
ризику

4.2. Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація та
навчання учнів 1-х класів»

Жовтень Педагоги

4.3. Консультації для батьків з питань соціального
статусу дитини в колективі

Жовтень Батьки

4.4. Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація та
навчання учнів 5-х класів»

Листопад Педагоги

4.5. Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація та
навчання учнів 10-х класів»

Грудень Педагоги

4.6. Психолого-педагогічний консиліум «Готовність
переходу учнів 4-х класів до переходу у 5-й клас»

Березень Педагоги

4.7. Консультування батьків з питань оздоровлення та
відпочинку дітей пільгових категорій.

Травень Батьки

4.8. Консультування батьків і класних керівників
стосовно адаптації учнів 1, 5,10 класів.

Протягом
року

Батьки, кла-
сні керівни-

ки

4.9. Консультативна робота щодо запобігання дома-
шнього насильства з учнями, батьками та вчителя-

ми

Протягом
року

Батьки,
учні,

педагоги

4.10. Консультування класних керівників щодо покраще-
ння соціально-психологічного клімату в класі

Протягом
року

Педагоги

4.11. Консультування батьків щодо захисту прав та
інтересів дітей.

Протягом
року

Батьки,

учні 1-11
класів



4.12. Консультування з питань профілактики шкідливих
звичок

Протягом
року

Учні, бать-
ки, педагоги

4.13. Проведення групових консультацій з учнями за
результатами групової діагностики

Протягом
року

1-11класи

4.14. Проведення індивідуальних консультацій з учнями
з питань професійного самовизначення

Протягом
року

9-11 класи

4.15. Консультування батьків дітей з особливими освіт-
німи потребами щодо вирішення конфліктних си-

туацій з дитиною, покращення взаємодії з дитиною

Протягом
року

Батьки

4.16. Консультативна робота щодо протидії торгівлі лю-
дьми

Протягом
року

Учні, бать-
ки, педагоги

4.17. Консультування сімей, які були переміщені в пері-
од воєнних дій

Протягом
року

Учні, бать-
ки, педагоги

4.18. Консультування дітей, учасників АТО/ООС Протягом
року

Діти, уча-
сників

АТО/ООС

4.19. Консультування (онлайн-консультування) учасни-
ків освітнього процесу за запитом

Протягом
року

За запитом

Учасники
освітнього

процесу

5. Зв'язки з громадськістю

5.1. Співпраця з соціальними службами міста Протягом
року

Соціальні
служби

5.2. Обстеження матерiально-побутових умов дiтей-
сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-

ня. Складання актів обстеження.

2 рази на рік Дiти-сироти
та діти, по-

збавлені
батьківсько-
го піклуван-

ня.

5.3. Проводження контролю забезпеченостi умов про-
живання та навчання дiтей у сiм’ях, що потребують

підвищеної уваги

Протягом
року

Сiм’ї, що
потребують
підвищеної

уваги

5.4. Первинне налагодження зв’язків з батьками та
громадськістю мікрорайону школи

Вересень Батьки та
громадськіс

ть

5.5. Здійснення патронажу на дому дітей, які опинили-
ся в складних життєвих обставинах, складання

актів обстеження житлово-побутових умов

2 рази на рік Діти, які
опинилися в

складних
життєвих



обставинах

5.6. Подання відомостей про кримінальну відповід-
альність в Хмельницький відділ поліції На-

ціональної поліції в Хмельницькій області та Де-
партамент освіти і науки Хмельницької міської

ради

Щомісяця Хмельни-
цький відділ
поліції На-
ціональної
поліції в

Хмельни-
цькій

області Де-
партамент

освіти і
науки

Хмельни-
цької

міської ради

5.7. Забезпечення участі дітей соціально-незахищених
категорій в акціях та заходах, які проводять

соціальні служби міста

Протягом
року

Діти
соціально-
незахище-
них кате-

горій

5.8. Співпраця з підрозділами ювенальної превенції
Національної поліції України, службами у справах

дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та
молоді.

Протягом
року

Підрозділи
ювенальної
превенції

На-
ціональної

поліції
України,

службами у
справах
дітей,

соціальними
службами
для сім’ї,
дітей та
молоді

5.9. Проведення зустрічей старшокласників з пред-
ставниками ВНЗ з метою організації професійного

самовизначення здобувачів освіти

Протягом
року

Учні

5.10. Ведення на сайті школи Кабінету соціального
педагога

Протягом
року

Учні,
педагоги,

батьки

6. Просвіта

6.1. Проведення просвітницьких заходів з дітьми (інформаційно-просвітницькі бесіди):



Я та інші Жовтень 1-4 класи

Торгівля людьми – сучасний прояв рабства Жовтень 5-8 класи

Важливість професійного вибору Жовтень 9,11 класи

Усі люди різні, усі мають право на повагу Листопад 5-9 класи

Що робити коли тебе ображають Грудень 5-8 класи

Доброзичливість Січень 1-4 класи

Вчимося бути толерантними Січень 5-8 класи

Правила безпеки в Інтернеті Лютий 2-4 класи

Мій вибір професії Лютий 10 класи

Повага до європейських цінностей. Соціальна
справедливість

Лютий 5-8 класи

Друзі з особливими освітніми потребами Березень 1-5 класи

Толерантність та культурне різноманіття Березень 6-9 класи

Моя безпека Квітень 5-8 класи

Сучасні технології: прогрес чи загроз людству?
Професії майбутнього

Квітень 9-11 класи

Спілкування між однолітками Травень 5-8 класи

Запобігання вживання наркотичних речовин та
небезпеки ВІЛ-інфекції

Травень 9-11 класи

6.2. Проведення просвітницьких заходів з педагога-
ми. Психолого-педагогічні семінари:

1) Поради вчителям з інтернет-безпеки. Для захи-
сту учнів

2) Уроки емпатії як спосіб покращити учнівські
досягнення

3) Домашнє насильство: що робити вчителям?
Виявлення та реагування на випадки жорстокого

поводження з дітьми в умовах воєнного часу

4) «STOP-маніпуляції»

Протягом
року

Педагоги

6.3. Бесіда «Основні

закономірності та умови сприятливого розвитку
дитини

Протягом
року

Педагоги

Батьки

6.4. Проведення годин соціального педагога. Щомісяця 1-11 класи



За окремим планом (Додаток 9)

6.5. Ознайомлення з технологіями надання першої пси-
хологічно допомоги учасникам освітнього процесу
та запровадження «Психологічної хвилинки» під

час уроків

Вересень-
Жовтень

Педагоги

6.6. Проведення Тижня психології.

За окремим планом (Додаток 10)

Лютий Учні,
педагоги

6.7. Виступи на батьківських зборах з питань збережен-
ня психічного та фізичного здоров’я

За запитом Батьки

6.8. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобі-
гання коронавірусної хвороби (COVID-19)

Щотижня Батьки

Учні

6.9. Інформаційно-просвітницька робота з батьками та
законними представниками дітей схильних до про-

типравної поведінки

Протягом
року

Батьки та
законні

представни-
ки дітей

6.10. Виступ на батьківських зборах з актуальних про-
блем захисту прав дитини.

За запитом Батьки

учнів 5-7
класи

6.11. Просвітницька робота з учнями, педагогами Протягом
року

Учні,
педагоги

6.12. Проведення просвітницьких бесід, лекцій, відео-
презентацій з учнями, батьками та педагогами

Протягом
року.

За запитом.

Учні, бать-
ки, педагоги

7. Організаційно-методична функція

7.1. Складання індивідуальних планів роботи з кожною
дитиною соціально-незахищених категорій

Вересень

7.2. Планування соціально-педагогічної діяльності в
межах проблемного поля, сформованого на основі

даних соціальної паспортизації класів

Вересень

7.3. Оформлення карток соціально-педагогічного су-
проводу дітей

Жовтень

Листопад

7.4. Розміщення на сайт школи корисних посилань що-
до допомоги та підтримки в ситуаціях насильства,

торгівлі людьми, складних життєвих обставин

Жовтень -

7.5. Розміщення на сайт школи інформації як безпечно Жовтень



пережити воєнний час?

7.6. Розміщення на сайт школи інформації «Куди потрі-
бно звертатися за допомогою тим, хто перебуває за

кордоном»

Жовтень

7.7. Розміщення на сайт школи рекомендацій
батькам щодо профілактики посттравматичних

стресових розладів у дітей

Жовтень

7.8. Розміщення на сайт школи контакти безко-
штовної кризової психологічної допомоги в період

війни в країні

Листопад

7.9. Розміщення на сайт школи корисних посилань що-
до допомоги у разі кібербулінгу

Листопад

7.10. Оформлення інформаційного стенду відповідно до
дат протидії та боротьби з торгівлею людьми

Жовтень

Грудень

7.11. Розміщення на сайт школи  інформаційних матері-
алів щодо профілактики цькування та реагування

на випадки булінгу.

Протягом
року

7.12. Підготовка методичних матеріалів до акції «16 днів
проти насильства»

Листопад

7.13. Розміщення на сайт школи інформаційних матері-
алів щодо домашнього насильства

Листопад -
Грудень

7.14. Розміщення на сайт школи інформаційних матері-
алів щодо «гарячих ліній», що надають консульта-
ції щодо попередження  насильства, гендерної дис-

кримінації та торгівлі людьми

Грудень

7.15. Розміщення на сайт школи корисних посилань що-
до допомоги та підтримки в ситуаціях насильства,

торгівлі людьми, складних життєвих обставин

Грудень

7.16. Підведення підсумків роботи за І півріччя Грудень

7.17. Розробка рекомендацій щодо соціального захисту
дітей

Січень

7.18. Розміщення на сайт школи корисних посилань що-
до допомоги у разі кібербулінгу

Лютий

7.19. Підготовка матеріалів, стендів, відео-презентацій
до Всесвітнього дня здоров’я

Квітень

7.20. Проведення заходів щодо організації дозвілля та
зайнятості учнів у літній період

Червень



7.21. Складання плану роботи на місяць Щомісяця

7.22. Опрацювання діагностичних методик та їх аналіз Протягом
року

7.23. Підготовка матеріалів, відео-матеріалів, стендів,
соціальної реклами на соціально-педагогічну

тематику

Протягом
року.

За запитом.

7.24. Оформлення звітів про проведену роботу у кла-
сному колективі з учнями соціально незахищених

категорій

1 раз на рік

7.25. Участь у методичних заходах закладу (за планом
роботи закладу)

Протягом
року

7.26. Підготовка статистичного звіту 2 рази на рік

7.27. Робота з документацією та нормативно-правовими
актами

Протягом
року

7.28. Самоосвіта, ознайомлення з фаховою літературою,
методична робота

Протягом
року

7.29. Ведення документації по харчуванню соціально-
незахищених категорій

Протягом
року

7.30. Ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування

Протягом
року

7.31. Оформлення інформаційних стендів відповідно до
тематичних днів

Протягом
року

7.32. Створення та ведення блогу психологічної служби
на сайті школи

Протягом
року

7.33. Підведення підсумків роботи за ІІ півріччя Червень

7.34. Складання звіту річної роботи соціального педаго-
га

Червень

8. Соціально-захисна функція

8.1. Забезпечення дотримання норм охорони та захисту
прав здобувачів освіти

Протягом
року

Учні

8.2. Представлення інтересів здобувачів освіти в різних
інстанціях (служби у справах неповнолітніх,

поліції, суди тощо)

Протягом
року

Учні



8.3. Інформування учнів, батьків та педагогів про
наявність пільг для соціально-незахищених кате-

горій

Протягом
року

Учні

Батьки

Педагоги

8.4. Співпраця з класними керівниками щодо профіла-
ктики, виявлення та реагування на випадки дома-

шнього насильства

Протягом
року

Класні кері-
вники

8.5. Співпраця з класними керівниками щодо профіла-
ктики вживання здобувачами освіти алкогольних

напоїв, наркотичних засобів та тютюнових виробів

Протягом
року

Класні кері-
вники

8.6. Забезпечення повного медичного огляду дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-

ня

2 рази на рік Діти-сироти
та діти, по-

збавлені
батьківсько-
го піклуван-

ня

8.7. Забезпечення участі дітей соціально-незахищених
категорій в акціях та заходах, які проводять

соціальні служби міста

Протягом
року

Діти
соціально-
незахище-
них кате-

горій

8.8. Контроль за забезпеченням права дітей соціально-
незахищених категорій (діти учасників АТО, вну-
трішньо-переміщені особи, діти з малозабезпече-
них сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батькі-
вського піклування) на безкоштовне харчування в

школі

Протягом
року

Соціально-
незахищені

категорії
(учні 5-11

класів)
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	Конституції України;
	Закону України «Про освіту» від 24.09.2022 року №2145-VIII;
	Закон України «Про повну загальну середню освіту» від від 19.06.2022 року № 2315-ІХ;
	Конвенції ООН «Про права дитини»;
	Загальної декларації прав людини;
	Листа Департаменту освіти та науки «Про створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булінгу (цькуванню);
	Наказу МОН України від 19.10.2001 року №691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
	Листа МОН України від 05.08.2010 № 1/9-530 «Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти»;
	Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 17.01.2019 року №2671-VIII;
	Листа Хмельницького обласного навчально-методичного центру психологічної служби від 27.01.2019 року №1005 «Про ведення обов’язкової документації та звітності практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти у 2019-2020 н.р.»;
	Листа МОН України від 24.07.2019 року № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;
	Постанови Верховної Ради України від 17.01.2020 року №483-IX «Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні»;
	Листа Хмельницького обласного навчально-методичного центру психологічної служби «Про пріоритетні напрямки роботи у 2020-2021 н.р. щодо забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в закладах освіти»;
	Указу президента України №195/2020 Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі;
	Листа МОН України від 16.07.2021 року №1/9 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих орієнтацій»;
	Листа ІМЗО від 16.07.2021 року №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.»;
	Листа МОН України від 02.08.2022 року №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022-2023 навчальному році»;
	Листа МОН України від 10.08.2022 року №1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році;
	Листа МОН України від 19.08.2022 року № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного, післявоєнного стану»;
	Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.
	- Методика «Ціннісні орієнтації» м. Рокіча
	-Тест «Сприймання індивідом групи» (Є.Мосейко, Н.Нелісова)
	- Методика «Ціннісні орієнтації» м. Рокіча
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