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План роботи соціального педагога на 2022_/2023навчальний рік 

 

Функції соціального педагога у роботі з учнями, 

педагогічними працівниками, батьками, органами 

держадміністрацій та місцевого самоврядування 

Термін 

проведення 
Учасники 

1. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

1.1. Діагностична робота з учнями 

1.1.1 Проведення соціальної паспортизації класів 

Вивчення особливостей адаптаційного періоду: 

1. «Соціометрія» (визначення соціального статусу) 

2. Анкета для учнів «Ставлення до школи» 

3. Методика визначення соціально-психологічного 

клімату в учнівському колективі 

вересень-

жовтень 

 

1-11 кл. 

 

1.1.2 Виявлення учнів, схильних до правопорушень. 

Анкетування з учнями 

жовтень 5–9 класи 

1.1.3 Виявлення учнів, схильних до пропусків уроків 

без поважних причин 

протягом року 1-11 кл. 

1.1.4 Взаємовідносини в родині учня 

Анкетування «Взаємини в сім’ї» 

листопад певна група 

дітей 

1.1.5 Виявлення знань з проблем ВІЛ/СНІДу 

та наркоманії в учнів. Анкетування 

листопад 8–10 класи 

1.1.6 Індивідуальні діагностичні обстеження учнів 

з проблем неуспішності, порушенні поведінки, 

конфліктів тощо 

за запитом певна група 

дітей 

1.1.7 Виявлення схильності учнівської молоді до 

наркотичних речовин. 

Анкетування реалізація програми зменшення 

шкідливого впливу тютюну 

жовтень-

листопад 

6–8 класи 

1.1.8 Соціологічне опитування «Твій вибір — професія» березень 9, 11 класи 

1.1.9 Анкетування «Я і мої друзі» лютий 5-7 кл. 

1.2. Діагностична робота з учителями 

1.2.1 Дослідження способів реагування вчителів 

у конфліктних ситуаціях 

жовтень учителі 

1.2.2 Соціально-педагогічне дослідження (за запитом 

дирекції) 

протягом року учителі 

1.3. Діагностична робота з батьками 

1.3.1 Виявлення дітей, які належать до категорії 

соціально незахищених 

вересень Класні 

керівники, 

батьки 

1.3.2 Складання відомостей про батьків 

Складання соціального паспорту сімей «групи 

ризику»  

вересень 1–11 класи 

1.3.3 Анкетування з метою отримання інформації про 

кожного учня 

жовтень батьки учнів 1 - 

11 класів 

1.3.5 Визначення емоційної атмосфери в сім’ї. Анкета 

«Ви і ваші діти» 

листопад батьки учнів 

5 класів 

2. Прогностичні заходи 

2.1 Передбачення результатів проведення соціально-

діагностичного мінімуму 

протягом року  

https://www.pedrada.com.ua/article/2455-rchniy-plan-roboti-sotsalnogo-pedagoga-u-shkol


2.2 Попередити негативні прояви в поведінці 

категорійних дітей, схильних до правопорушень, 

шляхом індивідуальної роботи з учнями. 

Провести анкетування новоприбулих учнів з 

метою виявлення ступеня адаптації у середовищі 

однокласників 

протягом року 

 

 

жовтень 

категорійні діти 

 

 

новоприбулі 

учні 

2.3 Залучення до гурткової роботи дітей пільгової 

категорії 

вересень учні 1–11 класів 

2.4 Вивчення думки класних керівників про 

взаємостосунки дітей з інвалідністю в класному 

колективі 

протягом року  

2.5 Виявлення учнів «групи ризику», щодо яких 

можна прогнозувати зниження рівня успішності 

протягом року учні 1–11 класів 

2.6 Прогнозування на основі спостереження 

та досліджень посилення негативних і позитивних 

сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток 

особистості учня та групи 

протягом року 1-4, 5-11 класи 

2.7 Прогнозування соціального супроводу дітей 

«групи ризику» 

протягом року певна група 

дітей 

2.8 Підбір і перевірка наявних технологій соціально-

педагогічно діяльності та вибір серед них тих, що 

зможуть максимально зменшити прояви насилля 

серед учнів 

листопад-

грудень 

 

3. Консультативні заходи 

3.1 Надання рекомендацій  класним керівникам щодо 

планування діяльності у напрямку оптимізації 

психологічного клімату класу, його згуртування 

вересень  класні 

керівники 1-11 

класи 

3.2 Консультативна підтримка дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

та їх опікунів 

протягом року  

3.3 Проведення групових та індивідуальних 

консультацій батьків учнів з девіантною 

поведінкою 

за запитом батьки 

3.4 Консультації для учнів, батьків та педагогів 

за результатами діагностики 

за графіком 

досліджень 

учні, батьки, 

педагоги 

3.5 Соціально-педагогічна допомога учням , що мають 

проблеми в навчанні та поведінці 

протягом року за запиттом 

3.6 Надання індивідуальних та групових консультацій 

учням з особистих проблем, щодо взаємин у сім’ї 

та з однолітками 

протягом року за запитом 

3.7 Індивідуальні та групові консультації з учнями 

«групи ризику» 

протягом року за запитом 

3.8 Консультування учнів щодо ціннісних орієнтацій протягом року учні 

3.9 Індивідуальні бесіди на запобігання дитячому 

травматизму 

протягом року за запитом 

4. Превентивні заходи 

4.1 Здійснення організаційно-розпорядчих заходів 

із застосуванням засобів державного примусу 

щодо батьків, які не в повному обсязі виконують 

свої обов’язки щодо неповнолітніх дітей 

протягом року дирекція, 

виконавчі 

органи 

4.2 Уточнення даних про соціальні служби вересень  



4.3 Здійснення соціального патронажу сімей жовтень  

4.4 Співпраця з органами соціального захисту протягом року  

4.5 Соціально-педагогічний патронат дітей-сиріт жовтень  

4.6 Соціально-педагогічний патронат дітей 

з неблагонадійних сімей 

протягом року  

4.7 Бесіди з дітьми пільгових категорій з питань 

правових норм, спрямованих на захист прав 

та інтересів підростаючого покоління 

протягом року  

4.8 Забезпечення дотримання норм охорони та захисту 

прав дітей і підлітків, дітей з інвалідністю 

протягом року 1-11 класи 

4.9 Представлення інтересів учнів у різноманітних 

інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції 

суді) 

протягом року 1-11 класи 

5. Профілактична робота з учнями 

5.1 Підготовка тематики профілактичних бесід вересень  

5.2 Адаптація дитини в новому соціокультурному 

просторі. 

Тренінгові вправи 

листопад 1, 5 класи 

5.3 Адаптаційні класні години «Це мій перший клас» жовтень 1 клас 

5.4 Профілактичні заходи щодо запобіганню 

торгівлею людьми 

Перегляд відеофільму 

Запобігання насиллю, саморуйнівній поведінці 

«Станція призначення» 

Бесіда «Правила і закони в твоєму житті» 

Запобігання формуванню девіантної поведінки 

«Гостре сердечко, коле сердечко» 

 

 

березень 

 

 

грудень 

 

 

8–9 класи 

 

 

6, 9 класи 

 

2–3 класи 

5.5 Проведення виховних бесід з учнями різних 

вікових категорій про кращі людські якості: 

порядність, людяність, повага до дорослих 

протягом року за запитом 

5.6 Профілактика з питань правового виховання 

і злочинності серед неповнолітніх 

Зустріч з представниками правоохоронних органів 

грудень 9–11 класи 

5.7 Формування правової культури серед учнів 

Ознайомлення учнів з Конвенцією про права 

дитини (забезпечення реалізації програми 

Конвенції про права дитини) 

листопад 4, 5 класи 

5.8 Профілактика аморальних вчинків і взаємин у сім’ї 

Бесіда «Батьки в нашому житті. Правила культури 

поведінки і взаємин з батьками» 

березень 2, 5 класи 

5.9 Формування здорового способу життя 

Соціально-психологічний тренінг «Обери здоров’я, 

не піддавайся спокусі» (забезпечення реалізації 

програми зменшення шкідливого впливу тютюну) 

Рольова гра «Конфліктна ситуація: народження 

істини, а не загострення стосунків» 

листопад 

 

 

 

 

листопад 

7–8 класи 

 

 

 

 

10–11 класи 

5.10 Лекція для старшокласників «Знай, щоб жити» 

Профілактика СНІДу та венеричних захворювань 

Формування статевої моралі у молоді 

Інформаційна зустріч з лікарем-гінекологом з теми 

«Сексуальні стосунки та соціальний статус 

людини» 

грудень 

 

 

квітень 

10–11 класи 



5.11. Профорієнтаційні бесіди «Чи може професія 

впливати на долю людини» 

березень 9, 11 класи 

5.12 Профілактика гострого та хронічного стресу «Я і 

моє психічне здоров’я» (ЗДП «Репродуктивне 

здоров’я нації) 

 

лютий 

 

6 класи 

5.13 Розповсюдження серед батьків та учнів пам’яток, 

буклетів, інформаційних листівок з різних 

соціально-психологічних питань 

протягом року батьки, учні 1–

11 класів 

6. Профілактична робота з учителями 

 Бесіди з вчителями про індивідуальні особливості 

першокласників  

жовтень Учителі 1-х 

класів 

6.1 Провести нараду класних керівників з питань 

паспортизації класу, оформлення соціальних 

паспортів 

жовтень класні керівники 

6.2 Лекція про роботу із соціально занедбаними дітьми листопад вчителі 

6.3 Виступи на нарадах, висвітлення соціальних 

аспектів питань, що розглядаються 

протягом року вчителі 

6.4 Виступ на педагогічному консиліумі «Особливості 

адаптації учнів 5 класів» 

листопад дирекція, класні 

керівники 

5 класів, класні 

керівники 

4 класів, 

вчителі-

«предметники» 

6.5 Участь у засіданні спільноти класних керівників 

«Педагогіка співпраці шкільної соціальної служби 

з класними керівниками» 

січень класні керівники 

7. Профілактична робота з батьками 

7.1 Підвищення соціальної грамотності батьків 

у вихованні дитини 

Бесіди «Взаємини в сім’ї», «Можливі наслідки 

жорстокого поводження з дітьми, насильства 

в сім’ї» 

протягом року батьки 1 - 

11класів 

7.2 Батьківський всеобуч 

Профілактика шкідливих звичок 

Дитяча агресивність. Причини і наслідки 

«Не залишимося наодинці» 

Мій улюблений світ без насильства 

«Сімейні конфлікти: шляхи й умови подолання» 

за окремим 

планом  

жовтень 

грудень 

 

січень 

 

 

батьки 7 класів 

батьки 3 класів 

 

батьки 4 класів 

7.3 Лекторій для батьків «Не залишимося наодинці» за запитом батьки дітей 

з інвалідністю 

7.4 Виступи на батьківських зустрічах за результатами 

проведених досліджень 

за запитом батьки 

8. Соціально-перетворювальні заходи 

8.1 Підготовка алгоритму соціальних звітів вересень  

8.2 Індивідуальна робота з дітьми соціально вразливих 

і соціально незахищених категорій, з дітьми, які 

потребують коригування 

протягом року  

8.3 Індивідуальна робота з учнями, які провокують 

конфлікти у класному колективі 

протягом року за запитом 

8.4 Виявлення фактів порушень статуту школи, 

формування «групи ризику» 

жовтень учні 



8.5 Надання соціальних послуг, спрямованих 

на задоволення соціальних потреб учнів 

протягом року 1–4, 5–11 класи 

8.6 Соціально-перетворювальна робота з дітьми, які 

зазнали насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження 

протягом року учні, батьки, 

вчителі 

 Організація тренінгових занять щодо покращання 

перебігу адаптаційних періодів 

листопад  

8.7 Консиліум з готовності учнів 1 класу 

Консиліум з адаптації учнів 5 класів 

жовтень 

листопад 

вчителі 

8.8 Проведення тижня психології лютий  

8.9 Організація круглих столів, диспутів за участі 

представників медичних служб, правоохоронних 

органів 

протягом року учасники 

освітнього 

процесу 

8.10 Формування корекційних груп відповідно до типу 

виявлених труднощів 

протягом року учні 

9. Організаційні заходи 

9.1 Планування діяльності соціального педагога 

та розробка соціально-педагогічного 

інструментарію 

вересень  

9.2 Оформлення документації поточної роботи, 

ведення картотеки 

постійно  

9.3 Оформлення облікової документації (журнал 

щоденного обліку роботи, протоколи консультацій, 

журнал спостереження на уроках, облікові картки) 

постійно  

9.4 Складання плану роботи: 

на рік 

на місяць 

 

вересень 

щомісяця 

 

9.5 Організація відвідування учнів удома, бесіди 

з батьками 

Обстеження житлово-побутових умов сімей, які 

перебувають в кризовій ситуації. Складання акту 

обстеження житлово-побутових умов 

протягом року  

9.6 Складання звіту про виконану роботу: 

за півріччя 

за рік 

І-а пол. 

грудняІ-а пол. 

травня 

 

9.7 Складання та корекція банку даних про дітей з 

 інвалідністю 

Ведення індивідуальних карток 

 

вересень 

жовтень 

 

9.8 Складання корекційно-розвивальної програми для 

дітей з особливими потребами 

вересень 

жовтень 

 

9.9 Участь у навчально-методичних семінарах, 

засіданнях спільнот практичних психологів, 

соціальних педагогів 

постійно  

9.10 Підготовка до проведення інтерактивних занять, 

ділових ігор тощо 

протягом року  

9.11 Підготовка до виступів на батьківських зустрічах, 

педагогічних нарадах 

протягом року  

9.12 Підготовка до проведення виховних годин з 

учнями 

протягом року  

9.13 Робота в бібліотеці, самопідготовка 

Опрацювання фахової літератури 

протягом року  



 

 

9.14 Консультації в навчально-методичних центрах протягом року  

9.15 Складання та корекція банку даних (списки учнів, 

сімей різних соціальних категорій) 

вересень 

січень 

 

9.16 Складання та корекція банку даних про учнів 

схильних до правопорушень 

протягом року  

9.17 Робота з документами, опрацювання нормативно-

правових актів 

протягом року  

9.17 Зустріч з представниками правоохоронних органів грудень 9–11 класи 

9.18 Пропаганда здорового способу життя Акція 

«Скажемо курінню — НІ!» 

третій четвер 

листопада 

8–9 класи 

9.19 Зустріч з представниками військового комісаріату грудень 10–11 класи 

9.20 Зустріч з лікарем-наркологом квітень 8 – 9 класи 

 

 

 

 

                       Соціальний педагог                                                                  Олена Євдокимова                                        

 

 

 

 

 

 

 


