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В  С  Т  У  П 

 Комунальний заклад освіти «Спеціалізована  середня  загальноосвітня  школа  №142 еколого-економічного профілю» Дніпровської 

міської ради  діє  відповідно до Конституції  України, Закону  України  «Про  освіту», чинного  законодавства,  власного  статуту  та 

Положення  «Про  загальноосвітню школу»  Міністерства  освіти  України. 

В 2017-2018 н. р. школа буде працювати над реалізацією ІІІ етапу експерименту Всеукраїнського рівня «Формування гармонійно 

досконалої особистості у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу»; реалізацією ІІІ (практичного) етапу 

обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві»; вирішенням питань 

психолого педагогічної проблеми психологічної служби системи освіти міста Дніпра «Формування стресостійкості, як важливого аспекту 

соціального становлення, самореалізації особистості», тому соціально-психологічна служба школи буде спрямовувати свою діяльність на 

виконання таких завдань, як: 

 забезпечення участі спеціалістів служби в реалізації Концепцiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi, державних програм 

щодо протидії торгівлі людьми, профілактики негативних звичок, насильства, ВІЛ-СНІДу; 

 організація системного і ефективного психолого-педагогічного супроводу проблемних, обдарованих дітей, дітей, які навчаються в 

умовах інклюзивної освіти та категорійних дітей, в т.ч. дітей із сімей внутрішніх вимушених мігрантів і учасників АТО; 

 сприяння ефективній співпраці сім'ї та школи через впровадження інтерактивних форм, використання шкільного сайту, активізацію 

роботи з батьками. 

Відповідно до нормативних документів у 2017/2018 н. р. вирішення цих завдань планується відносно пріоритетних напрямків психологічного 

та соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу: 

      профілактика проявів дезадаптації в учнів 1-х, 5-х, 10-х класів та новачків у класному колективі; 

попередження проявів суїцидальної  поведінки в учнівському середовищі; 

попередження ризикової поведінки дітей в кіберпросторі; 

      психолого-педагогічний супровід профілактики ситуацій насилля; 

     формування сприятливого психологічного клімату в класах з інклюзивною формою навчання; 

      підвищення якості соціально-психологічного супроводу дітей, які схильні до девіантної, аддиктивної поведінки. 

Навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної роботи, тож важливо підтримувати учнів у формуванні позитивних методів 

подолання стресу та страху, допомагати їм обрати оптимальні стратегії для тієї чи іншої ситуації. Організація виховної роботи буде направлена 

на прищеплення високих моральних якостей, культури поведінки та ввічливих взаємовідносин, на розвиток інтелектуальних здібностей і 

талантів учнів, впровадження національної-патріотичного виховання. Велику роль у вирішенні даної проблеми відведено учнівському 

самоврядуванню. 

Соціальний  педагог у школі, спрямовує свою діяльність на превентивне виховання, тобто пропаганду здорового способу життя, 

профілактику різних видів девіантної поведінки; роботу щодо соціальної адаптації дітей; роботу з дітьми пільгових категорій (надання  

соціальних послуг та соціальної допомоги; диспетчерську роботу (переадресацію  до  компетентних  фахівців  із різних  галузей ), надання 

консультаційної педагогічної допомоги  сім'ям,  які  її  потребують.    

Для цього роботу буде спрямовано: на дослідження рівня агресивності учнів 6-8 класів; рівня впливу засобів масової інформації на 

формування соціально допустимої поведінки серед учнів 5-7 класів; формування навичок безконфліктного спілкування серед учнів шляхом 



  

 

проведення системи тренінгових занять (для учнів 4-6 класів); індивідуальний супровід учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги; 

формування культури здоров’я, навичок здорового способу життя всіх учасників навчально-виховного процесу; формування позитивних 

методів подолання стресу та страху в кризових ситуаціях; забезпечення психолого-педагогічної підтримки родинного виховання стосовно 

запобіганню жорстокого поводження  в сім’ї.  

 

І.Діагностична робота 
№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

навчального закладу  

 

Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1. Виявлення учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, створення банку 

даних на дану категорію учнів. 

вересень Класні керівники, 

учні 1-11 кл 
 

2. 
Виявлення учнів пільгових категорій, створення банку даних. 

вересень Класні керівники, 

учні 1-11 кл 
 

3 Виявлення в учнів суїцидальних намірів шляхом опитування, інтерв’ювання, 

спостереження, проведення діагностичних методик з виявлення депресії, 

міжособистісних конфліктів, гострих стресових реакцій та розчарувань, деривації 

базових потреб тощо.  

вересень Класні керівники, 

учні 1-11 кл 
 

4. Переєрестрація  дітей та підлітків віком від 0 до 18 років, які мешкають в 

мікрорайоні   школи з підтвердженням подальшого навчання відповідними 

довідками. 

вересень Мікрорайон 

школи, батьки 
 

5 Вивчення й аналіз  індивідуально- психологічних якостей  учнів, схильних  до  

девіантної поведінки з метою розробки чи корекції індивідуальних планів роботи  

вересень, 

грудень,квітень 

Учні 6-11 кл  

6 Соціометричні дослідження  учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги  

«Я –це моє оточення», «Мої вподобання»,  

жовтень Учні  ВШО   

7 Соцопитування для учнів. «Насильство це…» жовтень Учні 3-5 кл  

8 Анкетування  «Проблеми спілкування з однолітками» листопад Учні 6-8 кл  

9 Анкетування  учнів  «Права дитини в Україні». листопад Учні 8-9 кл  

10 Вивчення  взаємовідносин  «дитина-дорослий»  з  метою  попередження  

конфліктів. 

січень Учні «групи 

ризику», батьки, 

вчителі 

 

11 Анкетування  учнів  9-11  класів  «Моя  майбутня  професія». Лютий, квітень Учні 9-11 кл  

12 Соцопитування учнів  «Моє здоров’я, в моїх руках» березень Учні 5-11 кл  



  

 

13 Анкетування учнів «Чи знаєш ти, що таке гендерна рівність» квітень Учні 9-11 кл  

14 Соцопитування «Як не потрапити у пастку»(протидія торгівлі людьми) Жовтень,квітень Учні 9-11 кл  

 

ІІ. Прогностична робота 
№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

навчального закладу  

 

Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1. Аналіз даних соціальної паспортизації  класів, складання соціального паспорту 

школи. 

Вересень-

жовтень  

Кл. керівники 1-11 

кл 

 

2.  Аналіз даних відомостей щодо дітей  групи  ризику, з’ясування причин відхилень 

у поведінці, розробка плану роботи щодо зменшення ступеня ризиків 

Вересень,  

жовтень  

Адміністрація, 

вчителі, батьки 

 

3. Участь в обстеженні житлово-побутових умов дітей соціально-незахищених 

категорій 

1 раз на рік, діти 

ПБП – 2 рази 

Адміністрація, 

вчителі 

 

4. Індивідуальна робота з дітьми  соціально-незахищених категорій Протягом року Діти соціально-

незахищених 

категорій 

 

5. Надання адресної допомоги дітям, які потрапили у складні життєві обставини, 

дітям-переселенцям. 

Протягом року Діти соціально-

незахищених 

категорій 

 

6 Залучення дітей, які мають низький статус в колективі, обдарованих дітей, дітей 

з багатодітних сімей  та дітей - переселенців до шкільних та класних заходів. 

Протягом року Учні 1-11 кл, 

вчителі, педагог 

організатор 

 

 

ІІІ. Консультативна робота 
№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

навчального закладу  

 

Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1.  Консультування  батьків  з  питань  соціального  захисту  різних  категорій  

дітей. 

вересень Батьки, класні 

збори 

 

2. Консультування для класних керівників «Як допомогти дитині влитися в новий 

колектив», «Спостерігаємо, вивчаємо, допомагаємо» 

вересень-жовтень Кл. керівники 

1,5,8,10 класів 

 

3. Консультування  з  питань  причин  пропуску  занять  у  школі  учнями.                протягом року Батьки, учні  



  

 

4. Батьківський всеобуч - Правове виховання «Як розвинути самостійність та 

розподілити відповідальність»  

 

жовтень Батьки, 

представники 

служб 

 

5. Засідання батьківського клубу: 

«Виховання без нервування» 

 «Як дійти згоди та порозумінь без скандалів та покарань» 

« Як навчити дитину бути відповідальною за свої вчинки» 

«Як бути у курсі життя дитини і не порушити її право на особисте» 

 

жовтень 

грудень 

лютий 

квітень 

 

Батьки 1-11 кл. 

Батьки 5-8 кл. 

Батьки 1-4 кл. 

Батьки 7-10 кл. 

 

6. Консультування «Як знаходити спільну мову та почуватися у психологічній 

безпеці» (для осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних подій) 

листопад Вчителі, батьки, 

учні 

 

7 Консультації для батьків «Причини та  профілактика виникнення девіантної 

поведінки дітей». 

листопад Батьки учнів 5-8 

класів 

 

8 Всеобуч - «Як зробити безпечним оточення дітей» 

 

грудень Батьки, 

представники 

сектору 

молодіжної 

превенції 

 

9 Надання  консультацій  батькам  з  питань  попередження  конфліктів  між  

батьками  та  дітьми  

грудень батьки  

10 Консультація  для  класних  керівників  «Статус дитини в колективі». січень Кл. керівники 2-10 

класів 

 

11 Консультація  з профорієнтації для  учнів  9-х,  11-х  класів   

«Ціннісні  пріоритети -  твій  вибір  майбутнього  життя». 

лютий учні 9-х,  11-х  кл   

12 Батьківський всеобуч - Моральне виховання  «Як навчитись робити 

правильний вибір» 

 

Лютий  Батьки, 

представники 

служб 

 

13 Консультація  для  батьків  ««Допомога дитині у питаннях самовизначення»  березень батьки  

14 Батьківський всеобуч - Сімейне  виховання «Засоби родинного виховання» 

 

квітень Батьки,   

15 Консультації щодо з’ясування причин зниження мотивації до навчання в учнів квітень Батьки, учні  

16   Консультування  класних  керівників  з  питань  організації  літнього  

оздоровлення та відповідальності батьків за виховання дітей. 

травень Кл. керівники 1-11  

17 Консультування опікунів щодо літнього оздоровлення дітей, придбання шкільної 

та спортивної форми. 

травень опікуни  



  

 

18 Консультації  учнів  щодо  запобігання  бродяжництва,  шахрайства,  насильства  

над  людиною. 

Травень Учні 1-10 кл  

 

ІV. Захисні заходи 
№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

навчального закладу  

 

Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1. Участь у засіданнях координаційної ради, спільних рейдах-перевірках. Протягом року УССД, сектор 

молодіжної 

превенції 

 

2. Захист  житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування 

Протягом року Опікуни   

3. Забезпечення безкоштовним  харчуванням  дітей пільгових категорій. Протягом року Батьки, діти 

пільгових 

категорій 

 

4. Організація забезпечення дітей—сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування Єдиними квитками, пільговими  проїзними квитками, шкільною та 

спортивною формою, підручниками  

раз на місяць 

протягом року 

Діти під опікою, 

опікуни, вчителі 

 

5. Захист прав дітей, які опинились  в СЖО. Протягом року Діти з родин СЖО  

6 Захист прав дітей, які вчинили правопорушення чи стали свідками 

правопорушень в судових органах.  

В разі потреби Батьки, учні  

7. Допомога в адаптації та виходу з кризової ситуації дітям переселенцям, дітям, 

чиї батьки беруть участь у бойових діях в АТО, дітям, які постраждали внаслідок 

булінгу. 

Протягом року Батьки, вчителі, 

учні 

 

 

V. Профілактична робота 
№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, 

адміністрацією навчального закладу  

 

Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1.  Участь  у  Всеукраїнському рейді  «Урок». вересень Учні 1-11 кл  

2.  Рейди  «Діти  вулиці», «Дозвілля  підлітка». вересень Адміністрація, учні  

3.  Залучення  школярів схильних  до  правопорушень,  до гурткової роботи вересень Адміністрація, учні  



  

 

з девіантною 

поведінкою 

вчителі, батьки 

4.  Проведення годин спілкування «Життя – найбільша цінність» вересень Учні 1-11 кл, 

представники 

ЦСССДМ 

 

5.  Зустріч  учнів  6-9  класів  з  працівниками  сектору молодіжної превенції, 

працівниками  УССД, лікарем –наркологом 

жовтень  Учні  5-11  кл   

6.  Гра з профілактики правопорушень «Закон і порядок» листопад Учні 5-7 кл, 

представники 

служб 

 

7.  Міні-фестиваль «Молодь проти СНІДу»  грудень Учні 8-9 кл  

8.  Правова операція «16 днів без насильства» (за  окремим  планом). Листопад-

грудень 

Учні 1-11 кл  

9.  Проведення  рейдів-перевірок  стану  відвідування  учнями  навчальних  занять. постійно Учні 1-11 кл  

10.  Вивчення  стану  правовиховної  роботи  з  учнями  школи  за  І(ІІ)  семестр. грудень 

травень 

Адміністрація  

11.  Виховний  захід  з  учнями  9-11  класів « Молодь обирає здоров’я». січень Учні 9-11 кл  

12.   Організація  дозвілля  учнів  з  числа  соціально-незахищених  категорій. січень Діти соц. 

незахищених. 

категорій 

 

13.  Профілактика суїцидальної поведінки  «Пізнай самого себе» година спілкування січень Учні 8-10 кл  

14.  Попередження торгівлі людьми - заняття «Вчимося казати «Ні!» лютий Учні 9-11кл  

15.  Тренінгове заняття «Казкові герої та їх права» березень Учні 3-4 клас  

16.  Проведення  засідання  Ради  профілактики  спільно  зі УССД  та  сектором 

молодіжної превенції 

1 раз в місяць учні-девіанти. 

батьки, фахівці 

служб 

 

17.  Залучення  фахівців  УССД  та  сектору молодіжної превенції  до  проведення  

планових  лекцій  з  учнями  різновікових  категорій. 

1 раз в  квартал Учні 6-10 кл  

18.  Профілактичні бесіди  «Всесвітнє павутиння – тенета для дитини: як зрозуміти 

потреби сучасної дитини та зберегти спокій. 

березень Учні, вчителі  

19.  Робота  по  попередженню  агресивності  у  дітей  - лекція  «Ніколи не пізно 

зупинитися» 

березень Учні  «групи 

ризику» 

 



  

 

20.  Заходи  з  профілактики  зловживання  забороненими   речовинами,  

наркозалежності – лекції лікаря –нарколога 

1 раз квартал Учні 7-11 кл  

 

VІ. Соціально-перетворювальна робота 
№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

навчального закладу  

 

Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1. Година  спілкування  «Вплив  шкідливих  звичок  на  здоров‘я  людини». вересень Учні 7-9 кл  

2. Спілкування з учнями «Моє відношення до  жорстокої  поведінки» вересень Учні 8-10 кл.  

3 Година  спілкування  «Як поводитись у кризовій ситуації» жовтень Учні 5-7 кл  

4 Тренінгові заняття «Вихід завжди є»  з профілактики девіантної поведінки, 

зменшення суїцидального  ризику, наслідків  булінга. 

жовтень Учні «групи 

ризику» 

 

5 Година спілкування «Поговоримо  про  себе»   листопад Учні 7-11  кл  

6 Ділова гра  «Конвенція ООН про права дитини» листопад Учні 6-9 кл  

7 Тренінгове заняття для дівчат «Паління – це ворог краси та здоров’я» листопад, лютий Учні 7-9 кл  

8 Диспут «Як не потрапити у пастку» ( з проблеми торгівлі людьми)   березень 

 

Учні 10-11  кл., 

вчителі, 

представники 

громадськості 

 

9 Тренінгове заняття «Все в твоїх руках» квітень Учні 7-8 кл  

10. Година спілкування  «Важкий світ почуттів»  квітень Учні 9-11 кл, 

вчителі. батьки 

 

11. Година спілкування «Як лишитись неупередженим та навчити дитину 

відповідати за себе. 

травень Учні 7-9 кл, 

батьки 

 

 

VІІ. Організаційно-методична робота 
№ 

з/п 

Види діяльності Термін 

виконання 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітки про 

виконання 

1. Нарада при директорі «Соціально-психологічний вплив засобів масової 

комунікації на рівень агресії підлітків» 

Жовтень Вчителі, 

адміністрація 

 

 



  

 

2 Нарада при директорі «Особливості адаптаційного періоду п’ятикласників» Листопад Вчителі, 

адміністрація 

 

3 Практичне заняття «Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів  та учнів: 

конфлікти та шляхи їх вирішення» 

Грудень Вчителі, 

адміністрація 

 

4 Педагогічна рада «Вплив інтелектуальних здібностей на розвиток креативності  

особистості учнів»  
квітень Вчителі, 

адміністрація 

 

5 Участь у районних, міських семінарах Протягом року Соц.педагог   

6 
Організація акції «16 днів без насильства» 

Листопад  Вчителі, 

адміністрація 

 

7 
Планування заходів до тижня попередження торгівлі людьми 

березень Вчителі, 

адміністрація 

 

 

Соціальний педагог   Біла Н.В.



  

 

 


