
 «ЗРАЗОК» 

                                                                                                             

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

роботи соціального педагога  

на 20___-20__ навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Функції по роботі з студентами, педпрацівниками, батьками, органами 

держадміністрації та місцевого самоврядування 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

 1. Діагностичні    

1. Складання соціального паспорту груп. Знайомство зі студентами нового набору. 

Соціальне анкетування, опитування. Вивчення та оцінювання кожного студента 

нового набору для з’ясування  соціального статусу.  

вересень 
Соціальний педагог 

 

2. Вивчення мікроклімату в групах студентів нового набору. Виявлення особливостей 

сімейного виховання з метою запобігання негативного впливу на мікросередовище 

групи. Використання діагностичного мінімуму №1, рекомендованого  ДО НМЦППСР. 

Вересень - жовтень 
Соціальний педагог 

 

3. Робота зі студентами пільгової категорії. Поглиблена діагностика. Використання соціально –

психологічних «Креативних карток» №1, №2. 

Вересень 

 - листопад 
Соціальний педагог 

 

4. Опитування студентів першого курсу щодо оцінки налагодженості навчально-

виховного процесу. Аналіз пропозицій студентів. Діагностика адаптації студентів. 
Листопад Соціальний педагог 

 

5. Соціологічне інформування студентів на тему: «Держава гарантує». Вияв рівня обізнаності 

студентів щодо соціального захисту сім`ї, дітей та молоді. 

Листопад  

- грудень 
Соціальний педагог 

 

6. Опитування студентів коледжу з метою визначення мотивації досягнень у спорті. 

Опитувальник: «Відвідування ПСМ». 
Січень 

Соціальний педагог 

 

7. Експрес-діагностика студентів «групи ризику» за опитувальником А.М. Кахарчук  

«Комунікативні навики».  (Збірник методичних рекомендацій ДО НМЦППСР). 
Листопад 

Соціальний педагог 

 



8. Діагностування мотивації до навчання та ПСМ у студентів «групи ризику».  За запитом   

кураторі груп, 

тренерів наставників 
Соціальний педагог 

 

9. Тематичні опитування студентів для відстеження мікроклімату в академічній групі.  За запитом   

кураторі груп, 

тренерів наставників 

постійно 

Соціальний педагог 

 

10. Соціальні опитування  за запитом адміністрації коледжу. Протягом року Соціальний педагог 

 

 

 2. Прогностичні    

11. Прогнозування на основі спостережень, опитувань, досліджень посилення негативних 

чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи 

групи.  

Протягом року Соціальний педагог 

 

12. Спостереження за методами впливу лідерів груп на мікроклімат у студентському 

колективі з метою більш досконалого соціального формування особистості.   
Протягом року 

Соціальний педагог 

 

13. Аналіз даних опитування та обстеження житлово-побутових умов проживання 

студентів загальних пільгових категорій. 

Протягом вересня 

Соціальний педагог 

 

14. Визначення проблем сімей, які опинились в складних життєвих ситуаціях. З’ясування 

щодо можливості надання соціально-консультаційної допомоги. Залучення 

спеціалістів з державних та громадських структур.  

Постійно 

Соціальний педагог 

 

 

15. Аналіз стану профілактики роботи з попередження шкідливих звичок та 

правопорушень по коледжу. Виявлення позитивів та недоліків у профілактичній 

роботі з метою їх подальшої корекції.  

Грудень, березень,  

червень Соціальний педагог 

 

 3.Консультативні    



16. Надавати консультації та проводити роз’яснювальну  роботу зі студентами, 

викладачами, батьками щодо результатів соціальних досліджень.  

 

Постійно, 

протягом року 
Соціальний педагог 

 

17. Надання консультаційних послуг студентам коледжу, батькам, викладачам: 

- Соціально-побутові; 

- Соціально-педагогічні; 

- Соціально-економічні; 

- Інформаційні; Юридичні (у межах обізнаності соц.педагога). 

Постійно, 

протягом року 

 
Соціальний педагог 

 

                                                            4.Захисні 
 

  

18. Перегляд особових справ студентів пільгових категорій з метою підтвердження  їх 

соціального статусу. Забезпечення соціального супроводу студентам з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вересень 

до 05.09.17 
Соціальний педагог 

 

19. Забезпечити студентів з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування «Єдиними квитками» 

До 25.09.17 Соціальний педагог  

20. Ініціювати встановлення  статусу студента  (за його відсутності). Надавати 

консультативну допомогу опікунам при оформлення опікунства над дитиною ( згідно  

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

Постійно Соціальний педагог  

21. Здійснювати захист  житлових та майнових прав дітей з метою попередження 

відчуження житла і майна, що є власністю дітей, з порушенням їхніх прав через збір та 

передавання в органи опіки та піклування відповідної інформації; направлення 

позовів, розгляд документів спільно з іншими фахівцями на засіданні комісії з питань 

захисту прав дітей. 

Постійно Соціальний педагог  

22. Контролювати  питання призначення, оформлення та здійснення соціальних виплат 

студентам з різних пільгових категорій. Надавати пакет документів до  управління 

праці та соціального захисту населення  на отримання соціальної стипендії  студентам 

пільгових категорій.  

Кожного місяця 

до 05 числа 

Соціальний педагог  



 5. Профілактичні    

23. Здійснювати інформаційно-профілактичні заходи у студентському середовищі з 

питань профілактики фізичного і психологічного насильства, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, 

алкогольного вживання, тютюнопаління та ін. 

Постійно 

Протягом року 

Соціальний педагог  

24. Щомісячне поновлення інформаційного соціально-психологічного стенду на теми:  

- «Держава гарантує» (соціальний захист); 

- «Правила і норми в суспільстві»; 

- «Спілкуємось без конфліктів»; 

- «Скажемо насильству – НІ!»; 

- «Скажемо: СТОП! Наркоманії,  тютюнопалінню  та  алкоголізму»;  

- «Що  тобі  відомо  про  ВІЛ/СНІД ?»;  

- « Я сам обираю своє майбутнє»; 

- «Торгівля людьми та її причини. Як себе захистити».  

З вересня по 

червень 

(щомісячно) 

 

Соціальний педагог 

 

 

 

                  5.Соціально-перетворювальні  (соціально-терапевтичні)    

25. Співпраця з відділом кримінальної міліції у справах дітей. Протягом року Соціальний педагог  

26. Здійснення рейдів-перевірок стану проживання студентів у гуртожитку. За запитом Соціальний педагог 

 

 

27. Виховна бесіда «Я і ми» в рамках адаптаційного періоду. Оптимізація адаптаційного 

процесу. Допомога в усвідомленні власної значущості кожної дитини. 

Вересень 

на виховних 

годинах 

Соціальний педагог  

28. Соціально – психологічна просвіта. Виступи перед викладачами, батьками, опікунами, 

вихователями. 

Протягом року 

 

Соціальний педагог 

 

 

                                              6.Організаторські    

29. Планування  роботи  на  рік, місяць,  погодження  планів, створення циклограми; 

- систематичне  оформлення   необхідної  документації,  журналів  обліку  роботи,  

спостереження,  ведення  обліку  дітей  соціально  вразливих  категорій; 

-  добір  соціально-педагогічного  інструментарію; 

-  обробка  результатів  соціально-педагогічних  досліджень; 

- підготовка  навчальних, розвивальних, профілактичних  програм; 

- участь  у  науково-практичних  конференціях,  семінарах,  творчих  групах; 

протягом  року 

 

 

 

 

за  окремим  

планом 

Соціальний педагог 

 

 

 

 

 



- організація  роботи  за  запитом. 

 

 

30. Обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгових категорій Протягом вересня Соціальний педагог  

31. Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях у зв’язку з 

вимушеною міграцією. 

Протягом вересня Соціальний педагог 

 

 

32. Проведення паспортизації груп, складання соціального паспорту коледжу. Протягом вересня Соціальний педагог  

33. Складання та відстеження списків дітей пільгових категорій, «групи ризику», із 

малозабезпечених сімей тощо. Обробка діагностичного матеріалу, заповнення 

протоколу з рекомендаціями. 

Постійно Соціальний педагог 

 

 

34. Підготовка матеріалів для оформлення інформаційного соціально-психологічного 

стенду. 

З вересня по 

червень  

Соціальний педагог 

 

 

35. Підготовка до проведення виховних годин, тренінгових занятть, психолого-

педагогічних ігор. 

За запитом Соціальний педагог 

 

 

36. Участь у засіданнях та нарадах, висвітлення соціально-педагогічних питань, 

соціальної адаптації студентів; 

- на основі досліджень здійснювати  прогнозування  соціального  супроводу  

студентського колективу,  студентів «групи  ризику»  та  надати  рекомендації  для  

спільної  роботи  з  кураторами  груп. 

Протягом року 

постійно 

Соціальний педагог  

37. Проконтролювати медичне обстеження студентів пільгової категорії згідно п.9 

Постанови КМУ № 226 від  05.04.1994р., яке відбувається 2 рази на рік. 

Два рази на рік Медичний працівник 

Соціальний педагог 

 

38. Організувати закупівлю Єдиних квитків для студентів з числа дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

до 25.09.2017р. 

 

Соціальний педагог  

39. Звітуватись до районного пенсійного фонду України, щодо змін серед студентів ПК, 

які знаходяться на обліку в пенсійному фонді. 

Протягом року                 

щомісячно 

Соціальний педагог 

 

 

40. Складання адміністративних листів, клопотань і планів співпраці з  КМСД, ССД та 

інших державних служб. 

Протягом року Соціальний педагог  

41. Підготовка до  батьківських зборів, лекцій, виступів, засідань Ради з профілактики 

правопорушень, психолого-медико-педагогічного консиліуму.  

Робота з  методичною літературою в рамках самоосвіти, робота в бібліотеці. 

За планом 

 

Соціальний педагог  

                                                                                                                                                           



 


