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ВСТУП 

Психологічна служба ТФК ЛНТУ складається із соціального педагога і 

практичного психолога.  

Річний план роботи соціального педагога складається відповідно до 

наступних нормативно-правових документів: 

- Конституція України, 28.06. 1996 р. редакція від 21.02.2019 р.; 

- Декларація прав дитини; 

- Конвенція про права дитини; 

- Закон України «Про освіту», 05.09.2017 р.; 

- Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 10.02. 

1998 р. №  103/98-р.,редакція від 01.01.2019 року; 

- Закон України «Про загальну середню освіту», 13.05.1999р. № 651-ХIV, 

редакція від 16.07.2019 року; 

- Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№ 37739-17 від 20.09. 

2011 року); 

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству 

(№2229-VIII від 07.12. 2017 року); 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу(цькуванню)» (№ 2657-VIII  від 18.12. 

2019 року); 

- Закон України «Про попередження і протидію  домашньому насильству» 

(№ 2671-VIII від 17.01.2019 року); 

- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» (№ 646-IX від 02.06.2020); 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1045 

«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів»; 

- наказ МОН від 22.05.2018 року про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України»; 

- лист МОН від 24.07. 2019 № 1/9-477  «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України»; 

- лист МОН від 16.07.2021 № 1/363 «Про пріоритетні напрямки роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н. р.» 

- посадова інструкція соціального педагога; 

- етичний кодекс соціального педагога. 

 



Цілепокладаюча частина 

Проблема над якою працює соціальний педагог: «Формування 

конкурентоспроможної, всебічно розвиненої особистості шляхом 

впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі».  

Мета: створення умов для повноцінного особистісного та 

інтелектуального розвитку здобувачів освіти та формування в них здатності 

до вдосконалення та адаптації до соціального середовища. 

Завдання:  

- сприяння створенню умов для успішної соціалізації здобувачів освіти; 

- дослідження особистості здобувача освіти з метою виявлення соціальних 

та особистісних проблем, індивідуальних особливостей та нахилів;  

- надання допомоги у професійному та особистісному самовизначенні; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на подолання відхилень у 

розвитку, незадовільної успішності й поведінки здобувачів освіти, 

кризових життєвих ситуацій, формування здорового способу життя; 

- проведення індивідуальних та групових консультацій з метою сприяння 

підвищенню культури учасників освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. Формування мети та завдань на 

поточний навчальний рік. Складання 

та затвердження річного плану 

роботи. 

Вересень 

 

 

 
 

Соціальний 

педагог 

2. Планування роботи на місяць. Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

3. Оформлення облікової документації 

(журнал щоденного обліку роботи, 

протоколи консультації, актів 
обстежень). 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

4. Підготовка до проведення 
діагностичної, профілактичної та 

консультативної роботи. 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог 

5. Підготовка до проведення виховних 

заходів та тренінгових занять. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

6. Організація бесід з представниками  

превенції, благодійними фондами, 
службою у справах дітей, 

медичними центрами терапії 

залежностей, патрульної поліції, 
обласними громадськими 

організаціями 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 
НВР,  

класні 

керівники, 
куратори груп, 

практичний 

психолог, 

соціальний 
педагог 

7. Самоосвіта. Опрацювання фахової 

літератури, Інтернет-джерел, участь 

у вебінарах, тренінгах, курсах 

підвищення кваліфікації. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

8. Участь у роботі педагогічної ради(за 
планом роботи закладу). 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

9. Участь у засіданні  стипендіальної 

комісії. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

10. Участь у батьківських зборах(за 

запитом адміністрації, класних 
керівників, кураторів груп). 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 



11. Участь у засіданні методичних 

об’єднань навчальних закладів, 
обласних секцій психологічної 

служби ЗП(ПТО)О Волинської 

області. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 

12. Розробка рекомендацій для 
педагогічних працівників та 

здобувачів освіти на актуальні теми. 

 Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

 

 ДІАГНОСТИКА 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. Проведення соціальної 

паспортизації коледжу. 

Вересень - 

жовтень 

Соціальний 

педагог, 
класні 

керівники, 

куратори груп 

2. Виявлення здобувачів освіти, які 

належать до категорії соціально 
незахищених. 

Вересень, 

протягом року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог, 

класні 

керівники, 
куратори груп 

3. Вивчення процесу адаптації 

першокурсників до нових умов 

навчання. 

Вересень – 

жовтень 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог, класні 

керівники, 

куратори груп 

4. Психодіагностика здібностей 

новоприбулих студентів та учнів. 

Вересень – 

жовтень 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог, класні 

керівники, 

куратори груп 

5. Поглиблене вивчення 
індивідуально-психологічних 

особливостей дезадаптованих 

здобувачів освіти. 

Жовтень - 
грудень 

Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

6. Діагностика дітей, що опинилися в Протягом Соціальний 



скрутних життєвих обставинах та 

потребують додаткової 
педагогічної уваги. 

року педагог, 

практичний 
психолог 

7. Проведення «Анкетування 

першокурсника» з метою 

визначення мотивів вступу та 

проблемних моментів процесу 
адаптації. 

Листопад-

грудень 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

8. 

 

Вивчення психологічних 

особливостей дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування з метою їх 
психологічного супроводу. 

Протягом 

року 

 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, класні 
керівники, 

куратори груп 

9. Виявлення студентів(учнів) 

схильних до здійснення 

правопорушень. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог 

10. Діагностика сімей учнів пільгових 

категорій, оформлення 

документації. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог, класні 

керівники, 

куратори груп 

11. Здійснення групової 

психодіагностики студентів, учнів з 
метою виявлення та протидії 

домашньому насильству та булінгу.   

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 

 

1 
1

12. 

 

 

Проведення групової 

психодіагностики студентів та  
учнів які мають суїцидальні нахили 

та вивчення їх психологічних 

особливостей.   

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 

1

13. 

Здійснення групової 

психодіагностики з метою 

виявлення   студентів та учнів які 
мають схильність до інтернет-

залежності. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог 



1

14. 

Відвідування занять з метою 

вивчення ставлення педагогів до 
студентів, учнів; 

Стилю проведення занять і впливу 

цих факторів на засвоєння 
навчального матеріалу (за запитом 

адміністрації навчального 

закладу).  

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 

 

ПРОФІЛАКТИКА, У ТОМУ ЧИСЛІ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ 

НАВИЧОК  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. Попередження негативних проявів 

в поведінці дітей, схильних до 

правопорушень, шляхом 
індивідуальної роботи з 

студентами та учнями. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог 

2. Попередити прояви булінгу  між 

студентами та учнями коледжу. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог, 

класні керівники, 

куратори груп 

3. Робота з дітьми «групи ризику», 

дітьми  під опікою, дітьми з 
особливими освітніми потребами, 

дітьми з соціально-незахищених 

сімей. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог, класні 

керівники, 

куратори груп 

4. Сприяння встановленню 
морально-здорових стосунків і 

поведінки здобувачів освіти, 

попередженню конфліктних 

ситуацій, розв’язання 
конфліктів в колективі. 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

5. Проведення профілактичної 

роботи на попередження проявів 

суїцидальної поведінки студентів 

та учнів. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

6. Здійснення профілактичної 
роботи зі здобувачами освіти які 

мають шкідливі звички. 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 



7. Проводити заходи  щодо 

подолання негативних чинників, 
які впливають на моральний та 

соціальний розвиток 

студентів та учнів. 
 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог, класні 

керівники, 
куратори груп 

8. Проводити профілактичну роботу 
зі здобувачами освіти за запитом 

адміністрації закладу, 

педагогічних працівників, батьків. 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

 

 

ПРОСВІТА 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. Бесіда для  психоемоційного 

налаштування на навчання для 
здобувачів освіти. 

 

Вересень Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 

2. Тренінг для студентської ради 

«Ефективне спілкування та 

робота в команді». 

Вересень Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

3. Зустріч з представниками 

управління державної  

пенітенціарної служби України у 

Волинській області з метою 

запобігання правопорушень 

здобувачами освіти. 

Вересень Заступник 
директора з НВР, 

соціальний педагог, 

практичний 
психолог, 

керівники груп 

4. Виховна година «Торгівля 
людьми ближче, ніж може 

здаватися» до Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми. 

Жовтень Заступник 
директора з НВР, 

соціальний педагог, 

практичний 
психолог, 

керівники груп  

5. Урок-зустріч з представниками 

поліції з метою вивчення правил 

дорожнього руху. 

Жовтень Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог, 

керівники груп 

6. Проведення виховної години для 

студентів, учнів першого курсу 

Листопад Соціальний 

педагог, 



до Міжнародного дня боротьби 

проти насилля «Попередження 
булінгу серед підлітків». 

практичний 

психолог, 
керівники груп 

7. Проведення виховних заходів у 

рамках  Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства».  

Листопад Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 
керівники груп 

8. Заходи до Всеукраїнського Дня 

боротьби зі СНІДом. 

1грудня  Соціальний 

педагог,практичний 

психолог 

9. Організація та проведення 

тренінгу-семінару «Управління 
емоціями та стресостійкість» для 

викладачів. 

Січень Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог 

10. Проведення бесіди «Жити – це 

чудово!» для запобігання  

суїцидальної поведінки серед 
учнів та студентів. 

Лютий  Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог 

11. Боротьба з наркоманією та 

наркобізнесом «Наркотикам – 

Ні!». 

 

Березень Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

12. Організація і проведення заходу 
«Здоровий спосіб життя» для 

здобувачів освіти. 

Квітень Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

13. 

 

Сприяння розвитку навичок 

ефективного спілкування та 
вирішення конфліктних ситуацій. 

Протягом 

року 
 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог, 

керівники груп 

14. Здійснення інформаційно-

просвітницької роботи  
студентами, учнями з метою 

профілактики залежності від 

мобільних телефонів, Інтернету, 

соціальних мереж; 
Сприяння розвитку навичок 

медіа-грамотності та 

медіазахисту.  

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 
практичний 

психолог, 

керівники груп 



15. Організація зустрічей студентів та 

учнів з працівниками соціальних 

служб, правоохоронних органів та 

лікарями з метою профілактичної 

роботи спрямованих на запобігання 

правопорушень, шкідливих звичок, 

поширення інфекційних 

захворювань серед молоді та її 

статевого виховання.  

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР, 
соціальний педагог, 

практичний 

психолог, 
керівники груп 

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. Надання  рекомендацій педагогам 

щодо  соціальної  

паспортизації груп. 

Вересень Соціальний 

педагог 

 

 Надання  рекомендацій керівникам 
груп щодо спілкування та співпраці зі 

здобувачами освіти, які відносяться до 

пільгових категорій або є соціально-

незахищеними. 

Постійно  Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

2. Консультації  
для обдарованих здобувачів освіти  

щодо реалізації власного потенціалу 

та сприяння розкриттю особистості. 

Постійно  Соціальний 
педагог, 

практичний 

психолог 

3. Консультування батьків, здобувачів 

освіти та керівників груп з 
питань  соціальних  

пільг і гарантій, оформлення 

соціальної стипендії. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

4. Організація роботи консультаційної 

психолого-педагогічної служби з 
надання  допомоги  батькам у 

вихованні дітей, координації дій 

батьків і педагогів під час корекції 
поведінки здобувачів освіти, які 

мають девіантну поведінку, допомога 

у вирішенні конфліктних ситуацій. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 
НВР, 

практичний 

психолог, 
соціальний 

педагог, 

керівники груп 

 

5. Надання рекомендацій для керівників 
груп та  педагогічних працівників по 

роботі зі здобувачами освіти. 

Постійно  Соціальний 
педагог 

 



З В ’Я З К И  3  Г Р О М А Д С Ь К І С Т Ю

№
з/п

З м і с т  р о б о т и Т е р м і н
п р о в е д е н н я

В і д п о в і д а л ь н и й

1. Співпраця із установами та 
громадськими організаціями для 
здійснення просвітницької, 
профілактичної роботи з студентами 
та учнями різних категорій:

• Сектором превенції Луцького 
ВПГУНП у Волинській 
область;

• Службою у справах дітей;
• Волинським медичним 

центром терапії залежностей;
• Управлінням патрульної поліції 

у Волинській області;
• Всеукраїнською організацією 

«ПРІСЕПТ»;
• Волинською обласною 

громадською організацією «Ми 
плюс»;

• Департамент соціальної 
політики Луцької міської ради;

• Управління 
державної пенітенціарної 
служби України у Волинській 
області;

• Обласним центром планування 
сім’ї та репродукції людини та 
ін.

Вересень Соціальний 
педагог, 

практичний 
психолог, 
заступник 

директора з 
НВР, класні 
керівники, 

куратори груп

2. Підтримка зв'язків із батьками 
здобувачів освіти.

Протягом
року

Соціальний
педагог,

практичний
психолог

Соціальний педагог Марія ЩУДЛЮК


