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Вступ 

Основними напрямками роботи соціального педагога на 2022-2023 

навчального року є: 

- методична робота, підвищення професійного рівня соціального педагога; 

- профілактика негативних явищ в студентському середовищі; 

- надання консультативної допомоги всім учасникам навчально-виховного 

процесу ; 

- попередження та подолання дитячої безпритульності; 

- ознайомлення студентів з Конвенцією ООН про права дитини; 

- профілактика шкідливих звичок студентів, домашнього насильства; 

- профілактика суїцидальних спроб серед студентської  молоді; 

- профорієнтаційна робота. 

  У своїй діяльності соціальний педагог керується законами України з питань 

освіти, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, методичними 

рекомендаціями Українського науково-методичного, обласного, районного центру 

практичної психології і соціальної роботи, а також Статутом, нормативно-

правовими актами навчального закладу, урядовими та галузевими документами, 

що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства, а саме: 

• Конституцією України 

• Конвенцією про права дитини 

• Сімейним Кодексом України 

• Законом України «Про вищу освіту» , «Про фахову передвищу освіту» 

• Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  

• Законом України «Про попередження насильства в сім‘ї» 

• Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)" 

• Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 "Про пріоритетні напрями 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2022/2023 н. р." 



У новому навчальному  2022-2023 році необхідно більше уваги зосередити 

на роботі з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а 

також батьки, яких є учасниками ООС та дітей ВПО. У коледжі навчаються 

студенти, батьки яких перебувають за кордоном. Соціальні сироти потребують 

бесід та індивідуальних консультацій.  

Завдання на 2022-2023н.р. 

- профілактична та просвітницька робота щодо епідеміологічної ситуації з 

COVID -19; 

- інформування молодіз проблем торгівлі людьми; 

- профілактика шкідливих звичок; 

- популяризації ненасильницької моделі поведінки; 

- формуванні культури здорового способу життя; 

- інформуванні про вплив та наслідки вживання наркотичних, 

психоактивних речовин ,алкоголю та тютюнопаління; 

- профілактика тривожних станів під час війни; 

-  

- попереджувати вживання ненормативної лексики та пропусків занять і 

спізнень без поважних причин. 

Для цього потрібно проводити спостереження приховане та включене, 

анкетування, діагностику, бесіди, дискусії, корекційно-розвивальну роботу, 

відвідування за місцем проживання та бесіди із батьками студентів, зв’язки з 

громадськістю. 

У коледжі соціальний педагог в рамках зв’язків з громадськістю співпрацює 

з різними організаціями, такими, як: служба у справах дітей; соціальна служба для 

сім’ї, дітей та молоді; благодійними організаціями, центром планування сім’ї; 

співпраця з релігійними організаціями;правоохоронні органи на місцях. 

 

 

 

 



 

 

№ Функції по роботі з студентами Термін 
проведення  

Де і з ким 
проводиться 

 1. Діагностика 
1. Соціальна паспортизація груп 

(виявлення пільгових та проблемних 
категорій студентів) 

Вересень, 
2022 р. 
 

Керівники груп  

2. Обстеження житлово-побутових умов 
студентів  пільгових категорій та 
неблагополучних сімей. 

За потреби З вихователями 
гуртожитку та 
класними  
керівниками 

3. Індивідуальна соціально-педагогічна 
діагностика студентів(відповідно до 
проблеми). 

Впродовж року  

4. Виявлення студентів «групи ризику» 
відносно яких можна прогнозувати 
зниження успішності та вияви 
дезадаптації. 

Вересень, 
2022 р. 

Здобувачі освіти  
І-х курсів 

5. Діагностика адаптації до навчання в 
групах коледжу. Вивчення 
особливостей адаптації 
першокурсників. Визначення причин 
дезадаптації студентів. 

Вересень-
жовтень, 
2022 р. 

Здобувачі освіти  
І-х курсів 

6. Проективна методика “Дерево” Дж. і 
Д. Лампен. 

Вересень-
жовтень,2022 р. 

 Здобувачі освіти  
І-х курсів 

7. Групова діагностична робота (за 
запитом адміністрації, батьків, 
кураторів, викладачів та здобувачів 
освіти ).  

За потребою Здобувачі освіти   

8. Визначення рівня згуртованості групи 
«Скільки людей, стільки думок» 

Жовтень, 
2022 р. 

Здобувачі освіти  
І-х курсів 

9. Соціометричне дослідження 
взаємостосунків у колективі . 

Впродовж року  Здобувачі освіти  
І-VІ курсів 

10. Анкетування серед здобувачів освіти 
«Обізнаність студентів з питань 
протидії торгівлі людьми та 
попередження насильства у сім'ї» 

Грудень,  
2022р. 

Здобувачі освіти   

11. Виявлення здобувачів освіти, що 
мають труднощі в навчанні та 
поведінці. 

Впродовж  року За запитом 

12. Діагностика і корекція тривожності 
студентів.(Спілберг,Ханін) 

  

    



2. Профілактика, у тому числі розвиток соціальних навичок 
1.  Профілактичні заходи з попередження 

домашнього насильства, �оулінгу. 
Впродовж  року Здобувачі освіти   

2. Профілактика суїциду. За потреби Здобувачі освіти 
3. Здійснення корекції поведінки 

студентів, які схильні до 
правопорушень. 

За потреби Здобувачі освіти 

4. Профілактика домашньому насильству. Впродовж року Здобувачі освіти 
5. Профілактична робота щодо COVID-

19. 
Впродовж року Здобувачі освіти 

6. Залучення здобувачів освіти, схильних 
до правопорушень, до участі в роботі 
органів самоврядування, до суспільно 
корисної праці. 

Впродовж року Здобувачі освіти 

7. Виховна година : «Не стань жертвою 
торгівлі людьми».  

Грудень, 
2022 р. 

 Здобувачі освіти 
ІІ курсу 

8. Профілактика тютюнопаління, 
наркотиків, алкоголю. 

Впродовж року Здобувачі освіти 

9. Семінари для батьків : «Батьки і діти. 
Як нам зрозуміти один одного? » 

Вересень, 
2022 р.  

Батьки 
здобувачів освіти  

10. Семінар для педагогів: «Особливості 
адаптації груп нового набору до нового 
середовища». 

Листопад, 
2022 р.  
 

Педагоги  

11. Семінар для педагогів: «Професійне та 
емоційне вигорання педагогів». 

Травень, 
2023 р.  

Педагоги 

12.  Запобігання конфліктам у 
міжособистісних стосунках на всіх 
рівнях: емоційним спалахам та 
непередбаченим вчинкам підлітків, 
особливо тих, що належать до «групи 
ризику». 

Протягом року  Здобувачі освіти 

13. Проведення у закладі освіти 
профілактичних заходів щодо 
запобігання поширенню COVID-19. 

Протягом року  Здобувачі освіти 

14.  Година спілкування : «Короновірусна 
інфекція: факти проти паніки». 

Вересень 
 

Здобувачі освіти 

15. Година спілкування на тему: «Ти 
особливий – цінуй своє життя» 

Жовтень Здобувачі освіти 

16. Бесіда на тему: «Хейт під час пандемії» Жовтень Здобувачі освіти 
 Бесіда на тему: «Захворів – сиди 

вдома». 
Вересень  Здобувачі освіти 

17. Профілактична бесіда «подолання 
стресу під час війни» 

Протягом року Здобувачі освіти 

18. Година спілкування на тему «емоційні 
гойдалки під час війни та як з ними 

Впродовж року Здобувачі освіти 



боротися». 
3. Навчальна діяльність 

1.  Програма «Воєнний злочин:сексуальне 
насильство під час війни» 

Протягом року  Здобувачі освіти  
другого курсу 

4. Консультування 
1. Здійснення загальних консультативних 

заходів. 
Впродовж року  

2. Проведення індивідуальних 
консультацій з педагогами. 

Впродовж року Педагоги 
коледжу  

3.  Консультації з  здобувачами освіти 
пільгових категорій. 

Впродовж року Здобувачі освіти 

4. Надання рекомендацій керівникам 
академічної групи, викладачам  щодо 
роботи з здобувачами освіти , які 
перебувають на обліку, підвищення 
рівня їх відповідальності. 

За потреби Педагогічні 
працівники  

5. Проведення індивідуальних 
консультацій з учасниками навчально-
виховного процесу. 

Впродовж року Учасники 
навчально-
виховного 
процесу 

6. Консультація з адміністрацією. Впродовж  року Адміністрація 
7. Індивідуальне та групове 

консультування викладачів з різних 
питань. 

Впродовж  року Викладачі 
  
 

8. Індивідуальні та групові психологічні 
консультації студентів з різних питань. 

Впродовж року Здобувачі освіти 

9. Індивідуальні та групові психологічні 
консультації адміністрації, кураторів 
академічних груп, викладачів, 
вихователів гуртожитку та 
педпрацівників. 

За потреби  Педколектив, 
за запитом та 
потребою 

10. Консультації  щодо індивідуального 
підходу до обдарованих дітей. 

Жовтень, 
2022 р,  
лютий, 
2023 р. 

Викладачі 

11. Систематична робота з здобувачами 
освіти , які вимагають особливої уваги: 

o студентами «групи ризику» 
(неадекватна поведінка); з здобувачами 
освіти з тими чи іншими порушеннями 
психіки; з здобувачами освіти з 
пограничними нервово-психічними 
вадами; дітьми-сиротами; соціальними 
сиротами; іншими. 

Постійно Здобувачі освіти 

12. Проведення бесіди  здобувачами освіти Лютий, Здобувачі освіти 



ІІ-х курсів «Уявлення про фізичну та 
психологічну дорослість». 

2023 р. ІІ-х курсів 

13. Консультативна підтримка дітей 
батьки яких приймають участь в АТО, 
та мають статус учасника АТО,УБД. 

Впродовж року 
 

Здобувачі освіти 
батьки, яких яких 
приймають 
участь в АТО, та 
мають статус 
учасника АТО 

14. Надання консультативної допомоги, 
щодо органів державної влади, які 
займаються оформленням документів 
на  про пільги, якими можуть 
користуватися сім’ї опікунів та 
малозабезпечені сім’ї, про можливість 
отримання матеріальної допомоги 
(спільно з юристом коледжу). 

За потреби   

15. Консультативна підтримка ВПО За потреби Здобувачі освіти 
5. Зв'язки з громадськістю 

1. Відвідування студентів в гуртожитку, 
бесіди з батьками. 

Впродовж року  Студенти, батьки 

2. Робочі контакти з центром зайнятості. Впродовж року Центр зайнятості 
3. Робочі контакти з місцевою 

адміністрацією. 
Впродовж року Адміністрація 

4. Робочі контакти з центром планування 
сім’ї м. Івано-Франківська 

Впродовж року Здобувачі освіти 

5. Робочі контакти з волонтерами фонду 
«Колиска надії». 

Впродовж року Здобувачі освіти 

6. Робочі контакти з службою у справах 
сім’ї та молоді, з правоохоронними 
органами та іншими службами. 

Впродовж року Служба у 
справах сім’ї та 
молоді 

7. Робочі контакти з Івано-Франківським 
міським центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 

Впродовж року Івано-
Франківський 
МЦССДМ 

8. Робочі контакти з БХФ «Солідарність». Впродовж року Здобувачі освіти 
9. Робочі контакти з БФ «Карітас – Івано-

Франківськ УГКЦ». 
Впродовж року Здобувачі освіти 

10. Робочі контакти з молодіжною 
комісією Івано-Франківської 
Архієпархії. 

Впродовж року Здобувачі освіти 

11. Робочі контакти з о. Ігорем Тузиком 
церкви Різдва Христового. 

Впродовж року Здобувачі освіти 

12. Робочі контакти з центром ОІППіСР Один раз на 
семестр 

методист 
ОІППіСР 

13. Співробітництво з дільничним та 
службою у справах неповнолітніх 

Впродовж року Дільничий 
інспектор 



14. Співробітництво з батьківським 
комітетом 

Впродовж року Батьки 

15.  Робочі контакти з службою у справах 
дітей.  

Впродовж року Начальник 
служби у справах 
дітей  

6. Просвіта 
1. Ознайомлення здобувачів освіти, 

батьків, педколективу із законодавчою 
базою та внесенням до неї змін шляхом 
бесід, інформаційних повідомлень, 
роздачі інформаційних пам’яток. 

Впродовж року Здобувачі освіти, 
педагогічний 
колектив 

2. Дискусійний відеоклуб «Стоп 
насильству!» 

Протягом року  Здобувачі освіти 

3. Радіомарафон: «16 днів проти 
насильства» 

Листопад-
грудень  

Здобувачі освіти 

4. Постійне оновлення  інформації на 
сайті коледжу  щодо запобігання 
COVID-19, домашньому насильству. 

Протягом року  Викладачі 
коледжу,  
здобувачі освіти 

5. Флеш – моб «Я - проти насильства» Грудень  Здобувачі освіти 
6. Виховні години «Ми різні, і ми – 

рівні!» (Прищеплення толерантного 
ставлення до людей з особливими 
потребами). 

Вересень – 
жовтень 
2022 

Здобувачі освіти 

7. Заняття  для здобувачів освіти першого 
курсу «Кібербулінг або віртуальна 
агресія». 

Листопад  Здобувачі освіти 
першого курсу  

8. Оформлення  стенду щодо запобігання 
насильству над дітьми: «Сім'я – 
простір без насильства». 
Конкурс   буклетів «Ми – проти 
насильства». 

Протягом року  

9. Демонстрація фільмів з метою зміни 
ставлення до різних соціальних 
проблем: 
-  торгівля людьми; 
-   шкідливі звички; 
-   інфекції, які передаються статевим 
шляхом. 

Протягом року  Здобувачі освіти 

10.  Виступ на засідання керівників груп: 
 «Булінг  серед  дітей». 

Березень 
2023 

Керівники груп 

11. Психологічна допомога:як спосіб 
розвитку стресостійкості 
/життєстійкості в період війни 

Протягом року Здобувачі освіти 

 
      Соціальний педагог                                                      Мар’яна  ДУДКЕВИЧ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


