
  

 

  
  

  



 

 
  

 

6.  Розміщення інформації про 

безкоштовні «гарячі лінії», 

психологічні допомоги на 

стенді в кабінеті соціального 

педагога.  

Батьки,  учні 

1-11 кл  
Постійно  Психологічна 

служба школи  

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти   

7.  Проведення ранкових 

зустрічей з метою формування 

навичок дружніх стосунків.  

1-2 класи  Упродовж 

року  
Класні керівники 1- 

2 класів  

8.  Факультатив «Вчимося 

жити разом» розвитку 

соціальних навичок учнів.  

5-6, 8 кл  За 

розкладом   

Соц. педагог   

Спільна Ю.Ю.  
  

9.  Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування.  

1-11   Упродовж 

року  

Класні керівники  

10.  Виставка літератури в 

бібліотеці  в рамках 

Всеукраїнського тижня 

протидії булінгу «Стоп 

булінг» та Всеукраїнської акції 

16 днів проти насилля.  

1-11  Вересень  
  
  
  

Листопад   

Бібліотекар   

11.  Співпраця з Ювенальною 

превенцією  Херсонського 

відділу ГУНП в Херсонській 

області  

5-11  Упродовж 

року  

ЗДВР  

Дівніч А.П.  

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  

12.  Проведення заходів в 

рамках Всеукраїнського тижня 

протидії булінгу та 

Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насилля»  

1-11  За 

графаком   
ЗДВР  

Дівніч А.П.  

Соц. педагог 

Спільна Ю.Ю.  

Практич. психолог 

Овчаренко І.В  

Психологічний супровід   

13.  Діагностичний етап  
Спостереження  за 

міжособистісною 

поведінкою здобувачів 

освіти;  

  

1-11  
  
  

  

  

Упродовж  

року  
  
  

  

Соц. педагог 

Спільна Ю.Ю.  

Практич. психолог 

Овчаренко І.В  



14.  Опитування (анкетування)  

учасників  освітнього 

процесу;  

  

7 кл.  
  

Вересень, 

грудень,  

травень  
  

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  
  

15.  Діагностика мікроклімату,  

згуртованості класних 

колективів та емоційних  

станів учнів;  
  

5 кл.  Жовтень   Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  
  

 

16.  Створення бази 

інструментарію для  

діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах.  

1-11 кл  Вересень  Практич. психолог 

Овчаренко І.В  

17.  Консультаційна робота з  

 учасниками  освітнього  

процесу  

1-11  За 

потребою   
Практич. психолог  

Овчаренко І.В 

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  

18.  Профілактичнопросвітницька, 

корекційнорозвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу.  

1-11  За 

графіком  

Практич. психолог 

Овчаренко І.В  

19.  Тренінгове заняття щодо 

розвитку навичок толерантного 

спілкування  

«Спілкуймося толерантно»    

5 кл  Жовтень   Практич. психолог 

Овчаренко І.В  

20.  Тренінгове заняття «Твоє 

життя - твій вибір»  

7 кл  Листопад   Практич. психолог 

Овчаренко І.В  

21.  Лекції з елементами тренінгу 

«Види насилля. Профілактика 

насилля над  

дітьми.»  

7 кл  Листопад   Соц. педагог 

Спільна Ю.Ю.  

22.   Арт  тренінг  «Моє  

майбутнє»  

8 кл  Травень   Соц. педагог 

Спільна Ю.Ю.  

  Робота з батьками        



23.  Педагогічний всеобуч батьків: - 

Роль сім’ї у формуванні 

особистості молодшого 

школяра  

- Здоров’я дитини. Діти, 

телебачення та комп’ютер. 

Позитивний та негативний вплив 

засобів масової інформації на 

розвиток та здоров’я молодших 

школярів. -Запобігання та 

протидія домашньому 

насильству і торгівлі дітьми  

  

1 кл  
  
  

2-4 кл  
  
  
  
  
  

8-11 кл  

Вересень   ЗДВР  

Дівніч А.П  

Класні керівники  

Практич. психолог  

Овчаренко І.В 

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  

24.  -Спільна діяльність батьків і 

дітей як спосіб формування  

морально-етичних цінностей 

молодших школярів   

-Зайнятість підлітка в 

позаурочний час. Роль батьків 

у запобіганні шкідливих 

звичок (паління, вживання 

алкогольних напоїв, 

наркотичних речовин тощо)  

1-4 кл.  
  
  
  

5-8 кл.  
  
  
  
  
  
  

Листопад   ЗДВР  

Дівніч А.П  

Класні керівники  

Практич. психолог  

Овчаренко І.В 

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  

 -Підготовка старшокласника 

до складання іспитів і обрання 

майбутньої професії.  

9-11  
  

  

25.  -Психічне та фізичне здоров’я 

дітей   

-Виховання відповідальності у 

дітей. Залучення дитини до 

участі у сімейних справах.  
Обов’язки дитини як члена сім’ї.  

-Зростаючий організм підлітків 

та шкідливі звички (паління, 

вживання алкогольних напоїв, 

наркотичних речовин тощо)   

1-4 кл.  
  

5-8 кл.  
  
  
  
  

9,11 кл  

Січень   ЗДВР  

Дівніч А.П  

Класні керівники  

Практич. психолог  

Овчаренко І.В 

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  

26.  -Вплив сім’ї на формування 

моральних якостей дитини -

Жорстокість серед школярів  

-Адміністративна та кримінальна 

відповідальність батьків)  

1-4 кл  
  

5-7 кл.  
  

8-11кл  
  

Квітень   ЗДВР  

Дівніч А.П  

Класні керівники  

Практич. психолог  

Овчаренко І.В 

Соц. педагог  

Спільна Ю.Ю.  
  


