
Циклограма  соціального педагога  «ЗРАЗОК» 

Місяць 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 
 

4 тиждень Примітки 

Вересень 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набор. 
 
 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
що пережили 
травматичні 
події. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
 
* Складання плану на 
місяць – 2,5 год. 
 
* Перегляд особових 
справ студентів пільгових 
категорій  
 
* Створення наказів про 
взяття на часткове або 
повне державне 
утримання. 
* Відвідування пенсійного 
фонду Багл. р-ну. 
 
* Поселення студентів 
ПК до гуртожитку                             

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
* Соціально-психологічне 
анкетування "Соціальна 
анкета №1".                     - 11 
гр., 12 гр.  
* З'ясування в батьків 
студентів нового набору 
про соціальний статус 
родини  
 
*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів  
 
* Організація закупівлі та 
надання "Єдиних квитків"  

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
* Соціально-психологічне 
анкетування "Соціальна 
анкета №1".                     - 13 
гр., 14 гр. 
 
З'ясування в батьків 
студентів нового набору про 
соціальний статус родини                       
 
* Підготування та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Мої права, мої обов'язки" –                   
11 гр., 12 гр.  

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
 
* Просвітницька, 
інформаційно-
консультаційна з 
ознайомлення  кураторів 
нового набору з 
результатами соціального 
анкетування -11 гр., 12 гр., 
13 гр., 14 гр 
 
* Підготування та 
виступ на виховних 
годинах на тему: "Мої 
права, мої обов'язки" –                   
13 гр., 14 гр.  

 

II * Просвітницька, 
профілактична робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду. Привітання з 
початком навчального 
року і з днем фізичного 
виховання. 
 

* Соціально-психологічне 
анкетування "Соціальна 
анкета №1".                     25 
гр.  гр.  
 
* З'ясування в батьків 
студентів нового набору 
про соціальний статус 
родини  
 

* Підготування та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Мої права, мої обов'язки" –                   
25  гр.  
 
* Повторне опитування 
студентів ІІ курсу з приводу 
створення соціального 
паспорту груп - 21 гр., 22 гр.                    

*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів  
 
* Повторне опитування 
студентів ІІ курсу з 
приводу створення 
соціального паспорту груп 
- 23 гр., 24 гр- 12 год. 

 

III *Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів. 
 

Відвідування студентів в 
гуртожитку - 1 відвідування 
- 3,0 год. 
 

*Індивідуальне 
консультування  студентів, 
батьків, викладачів                                 

Консиліум. Підготування 
та засідання - 5 год. 
 
 

 
 
 



Жовтень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набору 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
що пережили 
травматичні 
події.  

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
                                                                             
* Складання плану на 
місяць – 2,5 год. 
 
* Відвідування 
пенсійного фонду Багл. р-
ну, для надання 
уточнюючих даних. 
*Створення соціального 
паспорту груп                                  
- 11 гр., 12 гр.  
*Створення соціального 
паспорту груп                                  
- 13 гр., 14 гр. 
 
*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів 

* Засідання адмін.ради                 
- 2,0 год. 
 
 
* Відвідування студентів 
пільгової категорії з 
приводу обстеження умов 
проживання  
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Складання актів 
обстеження . 
 
* Просвітницька, 
профілактична робота. * 
Підготовка та виступ на 
виховній годині за 
тематичним запитом 
– 2 гр.   (11 гр., 12 гр.)  
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
 
* Самопідготовка, 
методична робота – 8,0 
год. 
 
* Методична робота - 
20,0 год.  
 
* Підготовка та виступ 
на виховній годині за 
тематичним запитом 
– 2 гр. (11 гр., 12 гр.)                          
 
 

 

II * Просвітницька, 
профілактична робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду. Розгляд тем: 
Привітання викладачів зі 
проф.святом; 
 " Ми за здоровий спосіб 
життя!- 3,0 год. 

*Створення соціального 
паспорту груп                                  
- 21 гр., 22 гр. – 6,0 год. 
 
*Створення соціального 
паспорту груп                                  
- 23 гр.,24гр.,25гр. – 6,0 год. 
 

 Підготування та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Мої права, мої обов'язки" –25 
гр.  - 3 год. 
 
*Індивідуальне 
консультування  студентів, 
батьків, викладачів 1ос.-1,5-2,0 
год. 
 

* Підготовка та виступ 
на виховній годині за 
тематичним запитом 
 

 

III  * Повторне опитування 
студентів ІІІ курсу з 
приводу створення 
соціального паспорту груп 
- 31 гр., 32 гр.  
 
 

*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів 
 

* Повторне опитування 
студентів ІІІ курсу з приводу 
створення соціального 
паспорту груп - 33 гр., 34 гр., 
35 гр.  
 

*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів  
 

 
 



Листопад 
 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 

 
4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набору 
 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
що пережили 
травматичні 
події. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
* Складання плану на 
місяць – 2,5 год. 
 
* Відвідування 
пенсійного фонду Багл.            
р-ну.-  
 
* Узагальнення бази 
даних та соціального 
паспорту коледжу 
 
 * Заключне оформлення 
бази даних студентів  з 
числа різних соціальних 
категорій 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Соціальне опитування 
на тему: "Чи задоволені 
Ви?" - 11 гр., 12 гр., 13 гр., 
14 гр.  
 
 
 
 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Пропуски занять без 
поважних причин"                 
– 11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр.  
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Організаційна робота - 
акція "Подаруй іграшку", для 
привітання дітей з 
обмеженими фізичними 
можливостями 
-  8,0 год. 
 
*Індивідуальне 
консультування  студентів, 
батьків, викладачів. 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
 
* Самопідготовка, 
методична робота – 8,0 
год. 
 
* Методична робота. 
 
 

 

II *Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів. 
 

*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів. 
 

* Організаційна робота - 
акція "Подаруй іграшку", для 
привітання дітей з 
обмеженими фізичними 
можливостями 
 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Пропуски занять без 
поважних причин"                 – 
21 гр.,22гр.,23гр.,24 гр., 25 гр.   
 

*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів. 

 

III *Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів 
 

*Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів 
 

* Організаційна робота - 
акція "Подаруй іграшку", для 
привітання дітей з 
обмеженими фізичними 
можливостями 
 

* Підготовка та виступ 
на виховних годинах на 
тему: "Пропуски занять 
без поважних причин"                 
– 31 гр.,32гр.,33гр.,34 гр., 
35 гр.  
 
 

 

 

 



Грудень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набору 
 
 
 
Профілактика 
проблем 
насильства та 
жорстокого 
поводження в 
родині та 
навчальному 
закладі 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
*Групова 
психодіагностика. ІІІ 
етап адаптації. 
Опитувальник «Я і 
коледж»,  
* «Атмосфера в групі» за  
Ф. Фідлером.                                               
* Опитувальник  
соціально – психологічної 
адаптованості до умов 
навчання в  коледжі. 
– 11 гр., 12 гр.  

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
*Групова психодіагностика. 
ІІІ етап адаптації. 
Опитувальник «Я і коледж», 
«Атмосфера в групі» за                         
Ф. Фідлером,                                           
* Опитувальник  соціально – 
психологічної адаптованості 
до умов навчання в  коледжі. 
– 13 гр., 14 гр. - 12 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на теми: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи 
подолання","Профілактика 
проблем насильства та 
жорстокого поводження в 
родині та навчальному 
закладі"(11 гр.,12 гр.) -5 год. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Просвітницька робота: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи подолання" 
Ознайомлення членів МР  з 
результатами адаптаційного 
діагностування студентів 
нового набору (11 гр., 12 гр., 
13 гр., 14 гр., 25 гр.) 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на теми: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи подолання", 
"Профілактика проблем 
насильства та жорстокого 
поводження в родині та 
навчальному закладі"– 2 гр. (13 
гр., 14 гр.)  

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
**Індивідуальне 
консультування  
студентів, батьків, 
викладачів  
* Прийняття участі в 
тематичному тренінгу для 
викладачів.  

 

II Індивідуальне 
консультування                        
( за зверненням) 
 
* Просвітницька, 
профілактична  робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду  

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
 

*Групова психодіагностика.                    
Опитувальник «Я і коледж», 
«Атмосфера в групі» за Ф. 
Фідлером, Опитув. соціально     
–психологічної адаптованості 
до умов навчання в  коледжі 
25 гр.  
* Підготовка та виступ на 
виховній годині на тему: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи подолання",  
"Профілактика проблем 
насильства та жорстокого 
поводження в родині та 
навчальному закладі"– 25 гр. 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та 
креативних карток 1,2 
 

 

III -    
Індивідуальне 
консультування                                 
( за зверненням)   

Консиліум. Підготування 
та засідання - 5 год. 

 
 
 



Січень 
 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 

 
4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Формування 
навчальної 
мотивації 
студентів 
 
 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
які за 
результатами 
зимової сесії 
не отримува-
тимуть 
стипендію. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць - 1,0 год. 
 
- Створення комфортних 
умов в кабінетах 
соціально-психологічної 
служби. Завершення 
створення релаксаційної 
кімнати. 
(Здійснення ремонтних 
робіт та матеріального 
забезпечення кабінетів) 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
- Створення комфортних 
умов в кабінетах соціально-
психологічної служби. 
Завершення створення 
релаксаційної кімнати. 
(Здійснення ремонтних 
робіт та матеріального 
забезпечення кабінетів) 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
*Перегляд соціального 
паспорту груп студентів 
після зимової сесії . 
 
* Відвідування спеціалістів 
міської служби у справах 
дітей, спеціалістів управління 
праці та соціального захисту 
населення, спеціалістів з 
пенсійного фонду в захист 
інтересів студентів ПК. 
 
 

* Засідання адмін.ради- 
3,0 год 
* Профілактична робота з 
студентами «групи 
ризику»  (після ІІІ 
адаптаційного періоду) та 
зимової сесії. Розгляд 
питань на теми: « Втрата 
стипендії після зимової 
сесії. Аналіз та створення 
бюджетного плану 
самозабезпечення, для 
подальшого навчання» 

 

II - - Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та 
креативних карток 1,2 
 

 

III - - Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та 
креативних карток 1,2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Лютий  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Формування 
навчальної 
мотивації 
студентів. 
 
 
 
 
 
 
Організація 
безпечного 
життєвого 
простору 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць - 2,5 год. 
 
* Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
11 гр., 12 гр.                                                                                   
Оброблення  
Результатів. 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
* Групове соціально-
психологічне дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
13 гр., 14 гр.                                                 
Ообробка                             
результатів. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
 
* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та 
креативних карток 1,2 
 

 

II * Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
21 гр., 22 гр.                                                
Обробка (анонімних)                             
результатів. 

* Групове соціально-
психологічне дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
23 гр., 24 гр.                                    
Обробка  (анонімних) 
результатів. 
 
*Підготування та 
проведення тематичної 
виховної години на тему:      
«Контрацепція і кохання»-  
 

* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
* Профілактична робота зі 
студентами групи ризику. 
 

* Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
25 гр.  
(анонімно)                                              
 
*Індивідуальне 
консультування за 
зверненням. 
 

 

III  
Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
(анонімно)                                               
 

 
*Підготування та 
проведення тематичної 
виховної години на тему:      
«Контрацепція і кохання»- 
35 гр.)   
 

 
Групове соціально-
психологічне дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
32 гр., 33 гр. 
 (анонімно)                                                                          

 
Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
34 гр., 35 гр.   
(анонімно)                                               

 
 
 
 
 
 
 
 



Березень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профілактика 
кризових явищ 
розвитку  
дитини на 
різних вікових 
етапах 
(перехідний 
вік) 
 
 
 
 
Профілактика 
проблем 
насильства та 
жорстокого 
поводження в 
родині та 
навчальному 
закладі 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год                                           
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
*Профілактична робота з і 
«студентами ризику» 
щодо пропусків занять без 
поважних причин. 
 
*Тематичні виховні 
години з приводу 
вживання шкідливих 
речовин. Тема: «Вплив 
алкоголю, наркотичних 
речовин, табаку на 
організм людини»  
 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Ознайомлення амін. ради 
з результатами соціально-
психологічного опитування 
"Що подобається і що не 
подобається в коледжі?" 
- 3,0 год.  
 
* Відвідування 
спеціалістів міської 
служби у справах дітей, 
спеціалістів управління 
праці та соціального 
захисту населення, 
спеціалістів з пенсійного 
фонду в захист інтересів 
студентів ПК. 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
 
* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
 
*Самопідготовка, 
методична робота- 8,0 год. 
 
* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та 
креативних карток 1,2 
 
 

 

 

II Підготування 
інформаційного стенду 
присвяченого 8 березня. 
Тематичний напрямок: 
«Весна – пора 
закоханості», 
«Контрацепція» 

*Тематичні виховні 
години з приводу вживання 
шкідливих речовин. Тема: 
«Вплив алкоголю, 
наркотичних речовин, 
табаку на організм 
людини» 

* Профілактична робота з  
«студентами ризику» щодо 
пропусків занять без 
поважних причин. 
 

* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та 
креативних карток 1,2 

 

III * Профілактична робота 
з  «студентами ризику» 
щодо пропусків занять без 
поважних причин. 
 
* Профілактична робота 
з приводу контролю своєї 
поведінки при 
проходженні практики. 

* Індивідуальне 
консультування                         
за запитом. 
 
* Профілактична робота з 
приводу контролю своєї 
поведінки при проходженні 
практики 
 

*Тематичні виховні години з 
приводу вживання шкідливих 
речовин. Тема: «Вплив 
алкоголю, наркотичних 
речовин, табаку на організм 
людини»  
* Профілактична робота з 
приводу контролю своєї 
поведінки при проходженні 
практики 
 

* Профілактична робота 
з  «студентами ризику» 
щодо пропусків занять без 
поважних причин. 
 
* Профілактична робота 
з приводу контролю своєї 
поведінки при 
проходженні практики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Квітень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 
 
Профілактика 
проблем 
насильства та 
жорстокого 
поводження в 
родині та 
навчальному 
закладі 
 
 
 
 
 
 
Взаємо-      
відносини в 
студентському 
колективі. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
 
*Підготування та 
проведення 
профілактичного 
 заняття з елементами 
тренінгу на тему:  
"Твори добро на всій 
землі". 
11 гр.,12 гр.,  
13 гр., 14 гр.   
 
 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Профілактична робота з 
і «студентами ризику» 
щодо пропусків занять без 
поважних причин. 
 
* Індивідуальне 
консультування   студентів 
з приводу соц..захисту.                        
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 

* Підготування та 
проведення тематично-
виховних годин на теми: 
"Скажемо насильству "Ні!"; 
"Торгівля людьми та її 
причини. Як себе захистити" 
11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр.              

 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
 
*Самопідготовка, 
методична робота- 8,0 год. 
 
*Підготування та 
проведення заняття з 
елементами тренінгу на 
тему: " Тайм – 
менеджмент. Я керую 
своїм часом»". 
11 гр.,12 гр., 13 гр., 14 гр. 
 
 

 

II * Відвідування 
спеціалістів міської 
служби у справах дітей, 
спеціалістів управління 
праці та соціального 
захисту населення, 
спеціалістів з пенсійного 
фонду в захист інтересів 
студентів ПК. 
 

* Просвітницька, 
профілактична  робота. 
Оновлення інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду - 4,0 год. 

Тема висвітлення: 
«Держава гарантує». 

 

* Індивідуальне 
консультування                         
за методикою активного 
соціально психологічного 
навчання АСПН.                                 
Т.С. Яценко., та креативних 
карток 1,2 
*Профілактична робота з  
студентами «групи ризику» 
щодо пропусків занять без 
поважних причин. 
 
 

* Індивідуальне 
консультування   
студентів з приводу 
соц..захисту.                        
 

 

III * Індивідуальне 
консультування   
студентів з приводу 
соц..захисту.                        
 

* Індивідуальне 
консультування   студентів 
з приводу соц..захисту.                        
 
 

* Індивідуальне 
консультування   студентів з 
приводу соц..захисту.                        
 

* Індивідуальне 
консультування   
студентів з приводу 
соц..захисту.                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Травень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
Профілактика 
девіантної 
поведінки. 
 
 
Профілактичне 
попередження 
різних 
залежностей 
(алкогольної, 
наркотичної, 
інтернет 
залежності, 
ігроманії, 
т.п.) в 
студент-
ському 
середовищі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
* Опитування за 
запитом адміністрації на 
тему: " Я і мої досягнення 
у спорті"- 
 11 гр., 12гр., 13 гр., 14 гр.                                  
* Ознайомлення 
тренерів - наставників з 
результатами опитування. 
Підготування звіту 
адміністрації коледжу 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
 
* Індивідуальне 
консультування  за 
напрямком соц..захисту 
 
* Підготування та 
проведення тематично-
виховної  години на тему: 
"Інтернет,  як вид                  
бізнесу над «залежними» "  
- 11 гр.,12 гр., 13 гр.,14 гр.  

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
Профілактична робота. 
Залучення студентів до 
волонтерської роботи. 
Підготування заходу до 1 
червня: «Подаруй дитині 
свято». Захід спрямований на 
привітання дітей з 
обмеженими фізичними 
можливостями в 
реабілітаційній лікарні №2 
 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
 
*Самопідготовка, 
методична робота- 8,0 год. 
 
*Складання звіту про 
виконану роботу за рік - 
8,0 год. 
 
* Відвідування                       
ОМЦ ППСР - 7, 0 год. 

 

II Профілактична робота. 
Поновлення соціально-
психологічного стенду 
на тему: «Війна. 
Пам'ять. Біль». 
 

* Опитування за запитом 
адміністрації на тему: " Я і 
мої досягнення у спорті"- 
 21гр.,22гр.,23 гр.,24 гр.,                
25 гр.                                                            
 

* Індивідуальне 
консультування за                
зверненням. 
* Ознайомлення тренерів - 
наставників з результатами 
опитування. Підготування 
звіту адміністрації коледжу 
 

Профілактична робота. 
Залучення студентів до 
волонтерської роботи. 
Підготування заходу до 1 
червня: «Подаруй дитині 
свято». Захід спрямований 
на привітання дітей з 
обмеженими фізичними 
можливостями в 
реабілітаційній лікарні №2 

 

III * Індивідуальне 
консультування за 
зверненням  

* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням 

Профілактична робота. 
Залучення студентів до 
волонтерської роботи. 
Підготування заходу до 1 
червня: «Подаруй дитині 
свято». Захід спрямований на 
привітання дітей з 
обмеженими фізичними 
можливостями в 
реабілітаційній лікарні №2 
 
 

* Відвідування 
спеціалістів міської 
служби у справах дітей, 
спеціалістів управління 
праці та соціального 
захисту населення, 
спеціалістів з пенсійного 
фонду в захист інтересів 
студентів ПК. 
 

( за   
-  01.05; 
- 09.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Червень 
 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
Супровод- 
ження 
студентів під 
час 
державних 
іспитів 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
* Опитування студентів 
з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
щодо планів на літні 
канікули. Збір заяв про 
адресу перебування при 
планах на від’їзд. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
* Складання плану на рік 
=  6,0 год. 
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Консиліум. Підготування 
та засідання  
 
* Методична робота.                   
 

Методична робота -                     
- заповнення журналів: 
- заповнення 
індивідуальних  карток; 
- заповнення протоколів;  
- т.п.   
 

 

II * Індивідуальне 
консультування 
за запитом. 

* Опитування студентів з 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування щодо планів на 
літні канікули. Збір заяв 
про адресу перебування при 
планах на від’їзд. 

* Індивідуальне 
консультування 
за запитом. 

* Індивідуальне 
консультування 
за запитом. 

 

III * Індивідуальне 
консультування студентів 
– випускників на тему: 
«Соціальний захист та 
створення планів на 
майбутнє. 
* Робота з студентами-
випускниками пільгової 
категорії. Придбання 
товаро-матеріальних 
цінностей на кошти з 
УПФУ. 
* Відкликання пенсійних 
справ за місцем 
майбутнього навчання. 

 
* Індивідуальне 
консультування студентів – 
випускників на тему: 
«Соціальний захист та 
створення планів на 
майбутнє. 
 

 
* Індивідуальне 
консультування студентів – 
випускників на тему: 
«Соціальний захист та 
створення планів на майбутнє. 
 

* Опитування студентів 
(випускників) з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування щодо 
подальших  планів. Збір 
заяв про майбутні плани 
щодо працевлаштування 
чи вступу до ВНЗ. 

 
 

 

 

 

 

Виконавець:  соціальний педагог   



 


