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1. Загальні дані про навчальний заклад. 

1.1. Державний навчальний заклад «Маріупольський центр професійно-технічної 

освіти» 

1.2. Знаходиться в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України 

1.3. 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 61 

1.4. Характеристика кадрового складу психологічної служби навчального закладу: 

№ Посада ПІБ Розмір 

ставки 

Освіта за 

дипломом 

Кваліфікацій 

ний рівень 

Рік 

останн

ьої 

атестац

ії 

Стаж 

пед СП 

1 СП Малюга 

Олександра 

Валеріївна 

1.0 Соціальна 

робота 

Магістр 2017 6 

років 

6 

років 

2 ПП        

1.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності психологічної служби  

Матеріали та документація робочого кабінету 

(вказати ступінь наявності)* 

Обладнання робочого кабінету  

   (вказати ступінь наявності) 
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2. Аналітичний коментар: 

2.1.   Кількість учнів: 309 

Юнаків 227          

Дівчат 82 

Кількість учнів, що проживають у повній родині 146                            

Проживаючих з батьком 5 

Проживаючих з матір'ю 147 

У дідусів, бабусь 4 



Багатодітні 17 

Малозабезпечені 6 

Діти-Чорнобильці 0 

Сироти 5 

Позбавлені батьківського піклування 3 

Іногородні 31 

Учні, які знаходяться на диспансерному обліку 0 

Діти-інваліди  4 

Діти, батьки яких служать в зоні АТО 3 

 Діти з числа вимушених переселенців 17  

 

2.2. Аналіз проведеної роботи за основними напрямками діяльності. 

2.2.1. Проблема над якою працює навчальний заклад: «Підвищення рівня професійної 

майстерності педагогічних працівників як умова формування фахових 

компетентностей висококваліфікованого робітника»  

2.2.2. Проблема над якою працює соціальний педагог: «Рівень матеріального достатку 

учнів МЦ ПТО, їх соціальний статус як фактор соціальної мобільності неповнолітніх». 

Основними завданнями на навчальний рік були: 

1. Формування у учнів адекватної уяви про здоровий образ життя. 

2. Координація діяльності усіх спеціалістів центру з поліпшення успішності та 

социальної адаптації учнів.  

3. Профілактика правопорушень серед підлітків.  

4. Формування сімейних цінностей у підлітків 

5. Координація і соціальний супровід учнів з числа ВПО  

2.2.3. Пріоритетними напрямками в роботі соціального педагога у 2017-2018 н.р. були:  

1) організаційний напрямок роботи: 

  --Були неодноразово організовані зустрічі: 

-з працівниками ВКПСН 

-з дільничним інспектором 



- лікарями - фахівцями 

-з фахівцями ССД 

-з фахівцями ЦСС СДМ; 

-  представниками громадської організації «Unisef», «DRC», «Донбас СОС», «Ла 

Страда-Україна» , «Маріупольська спілка молоді»,  «Червоний хрест», «Швейцарський 

фонд з розмінування», «U-Report», «Центр безкоштовної правової допомоги», «Стан», 

«Люди Криму та Донбасу», «Просвіта» 

- з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

-- сумісна робота з Молодіжним центром, який у лютому 2017 р. розпочав свою 

діяльність на базі нашого навчального закладу 

 -- були планові обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування, сімей, які опинилися в складних життєвих 

ситуаціях та дітей, які стоять на обліку в навчальному закладі, та складено акти 

обстеження (76 актів обстеження умов); 

 -- здійснювалось оформлення документів: 

- для улаштування дітей до гуртожитку (4 учня) 

- допомога в отриманні дублікату свідоцтва про народження, паспорта та прописки (8 

учнів) 

- для адміністративного покарання батьків за ст.. 184 ч. 1 КоАП  України (невиконання 

батьками батьківських обов’язків) (20 учнів) 

2)  Консультативні: 

 Проводилися індивідуальні бесіди  з батьками та опікунами з приводу: 

- відсутності учнів на заняттях без поважних причин; 

- порушення внутрішнього режиму Центра (конфліктні ситуації між 

учнями,  з викладачами тощо); 

- пошуку мір впливу на учнів з метою їх зацікавлення в обраній професії 

- яка допомога надається переселенцям з зони АТО в м. Маріуполі 

- оновлення довідок переселенців для отримання соціальної стипендії 

 Індивідуально - психологічні бесіди з учнями  

 Консультації з учнями-випускниками пільгової категорії з метою їх 

подовження навчання або працевлаштування; 

 Консультації з учнями  пільгової категорії з метою правильного розподілу 

грошових коштів тощо. 

 

 



 

3) Діагностичні: 

 -- Вивченні соціально-побутових умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без 

піклування батьків, та дітей «групи ризику»  ( 110 актів) 

 -- Проведена діагностика соціально – психологічної  адаптації учнів першого курсу до 

умов начального закладу 

-- Проведена діагностика виявлення залежностей 

(тютюнопаління,алкоголізму,наркоманії, вживання енергетичних напоїв) 

-- Проведений моніторинг на тему: «Реалізація права на працю в Україні» 

-- Проведено анкетування на тему: «Дослідження уявлень учнів щодо 

розповсюдженості конфліктів в учнівському середовищі та можливих шляхів їх 

подолання». 

-- Проведені бесіди з учнями, з метою виявлення їх інтересів, звичок, взаємин в сім`ї, 

чим займаються у позаурочний час, які секції відвідують у місті 

-- виявлення обізнаності щодо проблеми торгівлі людьми в Україні 

 3) Профілактичний напрямок:  

1. У навчальному закладі за наказом працює штаб профілактики, що засідає один 

раз на місяць (останній тиждень місяця, четвер). За планом проводиться відкрите 

засідання штабу профілактики із запрошенням представника ССД    Центрального 

району, а також представника поліції, закріпленого за навчальним закладом – 

Гороховець Р.В. 

2. Провели тренінгові заняття з учнями І курсу на тему: «Формування здорового 

способу життя» (Впровадження програми громадської організації «Волонтер» 

«Будуємо країну разом» за підтримки міжнародної організації «Unіsef» 

3. Провели тренінгові заняття з учнями на тему: «Психосоціальна підтримка 

молоді» (Впровадження програми громадської організації «Маріупольська 

спілка молоді» за підтримки міжнародної Датської організації у справах 

біженців «Unіsef» 

4. Провели тренінгові заняття з педагогами на тему: «Психосоціальна підтримка 

молоді» (Впровадження програми громадської організації «Маріупольська 

спілка молоді» за підтримки міжнародної Датської організації у справах 

біженців «Unіsef» 

5. Проведені відео лекторії з учнями І курсу на тему: « Шкідливий вплив тютюну» 

(жовтень 2017 р.)  

6. Проведені відео лекторії з анкетуванням  з учнями І курсу про шкідливий вплив 

алкоголю на організм людини (листопад 2017 р.) 

7. Взяли участь у тренінгах в рамках проекту  від ГО «Донбас СОС» в Освітньому 



домі прав людини в с. Количівка Чернігівської області на тему: ««Протидія всім 

формам ксенофобії та забезпечення рівності, включаючи  рівність осіб, які 

належать до меншин та вразливих груп» (листопад 2017 р.) 

8. Взяли участь у правовому конкурсі в рамках проекту: «Реалізація права на 

працю в Україні» та організували зустріч з юристом Правового Центру 

безкоштовної  правової допомоги (листопад 2017 р.) 

9. Проведені відео лекторії з учнями І курсу на тему: «Зупинемо СНІД разом!» 

(грудень 2017 р.) 

10. Проведені відео лекторії на тему: «Не допусти сімейного насилля», участь у 

міській акції «16 днів проти насилля» - грудень 2017р. 

11. Тиждень права – «Мої права і обов’язки як громадянина України» - грудень 2017 

р. 

12. Проведені бесіди на тему: «Безпека у навчальному закладі» згідно наказу           

№ 2 МОН України 06.01.2016 р. 

13. Провели тренінги за принципом «Рівний-рівному» в рамках проекту  від ГО 

«Донбас СОС» в Молодіжному центрі при МЦ ПТО  на тему: ««Протидія всім 

формам ксенофобії та забезпечення рівності, включаючи  рівність осіб, які 

належать до меншин та вразливих груп» - супервізія набутих навичок(лютий 

2018 р.) 

14. Організована зустріч з лікарем наркологом Мальковою І.О. – жовтень, 2017 р., 

лютий 2018 р., травень 2018 р.  

15. Проведена лекція з анкетуванням на тему: « Негативний вплив енергетичних 

напоїв на організм людини». Лютий 2018 р. 

16. Проведена індивідуальна профілактична робота з учнями, які знаходяться на 

внутрішньому обліку з начальником  ВКПСН – листопад 2017 р., квітень 2018 р.  

17. Заслухали звіти класних керівників, громадських вихователів з 

важковиховуваними учнями та їх батьками на засіданні Штабу профілактики 

МЦ ПТО  (кожного місяця, згідно графіку). 

18. Організована зустріч з юристом Центру безкоштовної правової допомоги – 

березень 2018 р. 

19. Організована зустріч з представниками Швейцарського фонду з розмінування 

(березень 2018 р.) 

20. Провели відео лекторії на тему: «Протидія торгівлі людьми» - травень 2018 р. 

 

2.2.4. Ефективність та якість виконаних видів робіт за групами і категоріями всіх 

учасників: 

 Індекс ефективності складає 1,8 %; 

 Індекс якості 0,6 %; 

Максимально часу було затрачено на організаційний напрямок (30%)  та індивідуальні 

консультації (28,6 %), на зв`язки з громадськістю (21,5%),  на просвіту та виступи було 

затрачено (3,7 %); індивідуальна діагностика (8,4%);  



2.2.5. Результати реалізації соціального супроводу дітей та інших учасників НВП. 

 Протягом навчального року регулярно проводилися індивідуальні бесіди з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування про їх права та 

обов’язки, значна увага приділялася учням з цієї категорії, які закінчують навчання в 

цьому році. Раз на семестр проводилося обстеження житлово-побутових умов 

проживання та складання актів обстеження (110 актів). Були написані клопотання до 

ЦСССДМ з проханням організувати соціальний супровід учням для оформлення 

документів, до ССД та ВКМДН на тих учнів, які схильні до правопорушень, 

бродяжництва або допускають пропуски учбових занять без поважних причин. Велася 

постійна робота з учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перейшли на повне державне забезпечення. Особлива увага 

приділялась учням з числа ВПО: консультування щодо оновлення довідок для 

отримання соціальної стипендії, участь таких учнів у тренінгах, що проводить 

Маріупольська спілка молоді.  

2.2.5. Загальні підсумки діяльності фахівця у відповідності з цілями і завданнями 

навчального закладу. 

Протягом навчального року з учнями, викладачами та майстрами в\н регулярно 

проводилися індивідуальні та групові консультації, метою яких було сформувати  у 

учнів адекватну уяву про здоровий образ життя, скоординувати  діяльність усіх 

спеціалістів Центру з поліпшення успішності та соціальної адаптації учнів, значна 

увага приділялась профілактиці правопорушень серед підлітків, також проводилася 

індивідуальна робота сумісно з представниками КВІ та ВКПСН з учнями, які скоїли 

правопорушення до вступу в навчальний заклад або під час учбового процесу .  

У листопаді 2017 р. сумісно з громадською організацією «SOS Донбас» 

реалізовувався проект «Протидія всім формам ксенофобії та забезпечення рівності, 

включаючи рівність осіб, які належать до меншин та вразливих груп». 

Мета проекту: зниження рівня ксенофобії, пропагування та впровадження однієї 

з основних Європейських цінностей - повага людської гідності, демократії, 

верховенства закону та  прав людини. 

Навчання проходило з 15 по 20 листопада в Освітньому будинку прав людини у 

Чернігівській області. 

Для участі в проекті було відібрано 14 учасників - учнів ДНЗ  «МЦ ПТО», які 

раніше мали досвід участі у тренінгах, є лідерами та мають активну громадську 

позицію та дві супроводжуючі особи: заступник директора з НВхР Кондрючек Р.Ф. та 

соціальний педагог Малюга О.В. 

В результаті участі у проекті учасники дізналися: що таке дискримінація, які 

соціальні групи  можуть бути дискримінованими через розбіжності; чому відмінність у 

поглядах, способах життя, національності, віросповіданні, тощо, не можуть бути 

базою для дискримінації; чи можливо протидіяти дискримінації. Навчилися 



протидіяти дискримінації на особистістному рівні, передавати отримані знання та 

вміння в середовищі однолітків. 

В ході реализації проекту учасники проекту прийняли участь у виїздному 

п`ятиденному тренінгу, який складався з двох блоків, а також були організовані дві 

екскурсії до м. Києва та м. Чернігова. 

 Блок 1. Присвячений поняттю про права людини, рефлексії власних упереджень 

та факторів, які можуть призвести до формування упереджень, власна роль у 

формуванні упереджень і як подолати упереджене ставлення до умовного «іншого». 

Навчання відбувалося у формі тренінгів, рольових ігор та аналізу ситуацій. 

Блок 2. Присвячений методам донесення отриманої інформації до співучасників, 

однолітків,формам та методам, якими можна реалізувати мультиплікацію отриманих 

знань та вмінь у середовище однолітків. 

ІІ етап проекту відбувся 01 - 02.02.2018 року та передбачав супервізію набутих 

навичок під час І етапу проекту. На базі Молодіжного центру ДНЗ «МЦ ПТО» 

учасники проекту провели тренінг, тема якого відповідала темі проекту. Учні були в 

якості тренерів та продемонстрували іншим слухачам (вихованцям з різних 

навчальних закладів, які відвідують Молодіжний центр) те, чому навчилися на І етапі 

проекту: провели цікаві вправи для кращого розуміння таких понять як «Ксенофобія, 

«Толерантність», «Дискримінація», показали соціальні ролики,  організували та 

провели форум-театр та кіноклуб. 

28 лютого 2018 року за ініціативою соціального педагога Малюги О.В. та 

заступника директора з НВхР  Краматорського ВПТКУ Кравченко Л.В. за підтримки 

ГО «Донбас СОС», учні ДНЗ «КВПТКУ» та ДНЗ «МЦ ПТО» взяли участь в конкурсі 

на отримання мікрогранту в рамках Програми національних обмінів. Була подана 

заявка та написаний Проект «Рівні-рівним. Обмін досвідом у навчанні прав людини 

між молоддю Донеччини та Івано-Франківщини». Заявку підтримали і подорож 11 осіб 

(5 представників ДНЗ «Краматорське ВПТКУ», 5 – ДНЗ «Маріупольський центр ПТО» 

та представник ГО «Донбас СОС») в м. Івано-Франківськ проходила з 27.02 по 

02.03.2018 року.  

         Мета проекту – ознайомлення з досвідом проведення навчання з прав 

людини, формами та методами роботи молодіжних та громадських організацій, які 

впроваджують принципи недискримінації та рівності. Порозуміння та протистояння 

пропагандистським кліше, розвінчування навіяних міжрегіональних стереотипів. Під 

час візиту в м. Івано-Франківськ делегація зі сходу України відвідала декілька 

громадських організацій, які займаються питаннями побудови громадянського 

суспільства та протидії ксенофобії. Відбулися зустрічі з представниками Молодіжної 

організації «Стан», ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і Криму», Івано-

Франківського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса 

Шевченка тощо.  В результаті були заведені нові знайомства, встановлені тісні зв’язки 

між учнівською молоддю Донеччини та Івано-Франківщини, що сприяло подоланню 

стереотипів та досягненню взаєморозуміння між молоддю Сходу та Заходу.         



З дітьми, які мають статус ВПО, велася постійна робота: 

 педагогічним колективом була організована гуманітарна допомога (речі, 

канцтовари, продукти харчування) 

 консультування та координація учнів до спеціальних центрів, де вони 

можуть отримати психологічну, матеріальну та гуманітарну допомогу 

 профспілкою МЦ ПТО написано клопотання до профспілки ПАО « МК 

«Азовсталь» з метою надання матеріальної допомоги учням – 

переселенцям, які мають статус малозабезпеченої сім’ї 

 Була сформована фокус-група з учнів-переселенців, які пройшли тренінги 

«Психосоціальна підтримка молоді» 

 

3. Організаційно-методична робота. 

3.1. Підвищення кваліфікації  

№ 

з/п 

Тематика курсів, 

тренінгів 

Місце проведення Кількість 

годин 

Документ  

1. «Педагогічний 

мінімум» 

Навчальний центр ПрАТ 

«МК «Азовсталь» 

40 годин Сертифікат 

2. Тренінг: «Протидія 

всім формам 

ксенофобії та 

забезпечення рівності, 

включаючи рівність 

осіб, які належать до 

меншин та вразливих 

груп»  

 

Освітній Дім прав 

людини, С. Количівка 

Чернігівської області, 

ГО «Донбас СОС» 

 

48 годин Сертифікат  

3. Тренінг «Методика 

впровадження 

програми 

психосоціальної 

підтримки учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів» 

 

м. Краматорськ, ГО 

«Danish refugee council 

Danish demining group»  

 

8 годин Сертифікат  

4. Тренінг «Базові 

навички 

медіатора\медіаторки 

в закладах освіти. 

Створення та 

координація 

діяльності служб 

порозуміння з числа 

м. Київ, ГО «Ла Страда-

Україна» за підтримки 

Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні 

 

40годин Сертифікат 

№207/2018  



учнів\учениць для 

впровадження медіації 

з принципом рівний-

рівному» 

 

5. Тренінг «Рівноправне 

партнерство чоловіків 

та жінок для 

демократичного 

розвитку країни"» 

 

м. Маріуполь, 

Громадська організація 

«IFES Україна»  за 

ініціативи MALE 

(Альянс рівноправного 

партнерства чоловіків та 

жінок) 

16 годин Сертифікат  

 

3.2. Підвищення свого  професійного рівня, самовдосконалення 

№ Вид Тематика звернення Назва закладу 

1 Консультації в 

навчально-

методичних та 

наукових центрах 

(закладах) 

 

 

Погодження планів роботи 

соціальних педагогів на 

2017-2018 н. р. 

 

 

 

Аналітична та статистична 

звітність соціальних 

педагогів за 2017-2018н. р. 

ОЦПП 

 

 

 

 

 

ОЦПП 

 

 

 Обласний вебінар для 

заступників директорів з 

НВхР» 

НМЦ ПТО 

 

 

 

  Он-лайн вебінари від 

психолога Дмитра 

Корпачева  «Як досягнути 

взаєморозуміння з 

підлітками», «Що робити, 

якщо підлітки протестують 

проти дорослих» 

Психолог Дмитро Корпачев 

2 Робота в бібліотеці Робота з періодичним 

видавництвом, журналом 

«Соціальний педагог» 

МЦ ПТО 

3 Інші форми(робота 

з інтернетом) 

Пошук Законів України, 

постанов Кабміну, які 

МЦ ПТО 



стосуються учнів, які мають 

статус переселенця з зони 

АТО, учнів пільгової 

категорії тощо 

 

3.3.Участь в навчально - методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів,   

пед. нарад, методичних  об’єднань, семінарів, конференцій з обміну досвідом та ін. 

№ Тематика Форма заходу Категорія 

учасників 

Рівень 

заходу 

1. 

 

Визначення поняття про 

атестацію педагогічних 

працівників  

Педагогичне 

читання 

Пед.. 

працівники 

 

2. Лекція на тему: «Інтерактивні 

методи навчання» 

Педагогічне 

читання 

Пед.. 

працівники 

 

3. «Створення системи служб 

порозуміння для впровадження 

медіації за принципом рівний – 

рівному та вирішення конфліктів 

мирним шляхом в закладах освіти 

Донецької та Луганської 

областей» 

Круглий стіл Пед.. 

працівники 

Всеукраїн

ський  

4. Розробка нових стандартів для 

випускаючих професій МЦ ПТО 

Педагогічне 

читання 

Пед.. 

працівники 

 

5. Соціальний захист неповнолітніх Педагогічна 

нарада 

Пед.. 

працівники 

 

6. «Педагогічна етика 

медпрацівників» 

Педагогічні 

читання 

Пед.. 

працівники 

 

7. Учнівське самоврядування – 

проблеми та етапи формування 

Педагогічна 

нарада 

Пед.. 

працівники 

 

  

3.4. Навчально - методичні , наукові, інформаційні розробки, ступінь їх впровадження 

у практику роботи закладів освіти . 

 Бібліографічний опис Анотація Цільова група 

    

 

 

 



4.Діагностична діяльність. 

 4.1.Соціально-педагогічні обстеження, планова діагностика 

№ Напрямок 

діагностики 

Назви методик  Категорія учасників 

1. Діагностика 

тютюнопаління 

Анкета  Учні МЦ ПТО 

2. Діагностика 

вживання алкоголю 

Анкета Учні МЦ ПТО 

3. 

 

 

Діагностика 

відношення учнів до 

вживання 

енергетичних напоїв 

Анкета 

 

 

Учні МЦ ПТО 

 

 

4. Діагностика між 

особових 

взаємовідношень 

Методика діагностики між 

особових взаємовідношень 

Т.Лірі 

Учні МЦ ПТО 

5. 

 

 

Індивідуальна 

діагностика 

суб’єктивного стану 

людини  

Кольоровий тест Люшера Учні МЦ ПТО, 

співробітники МЦ ПТО 

6. Діагностика 

обізнаності учнів з 

проблеми торгівлі 

людьми в Україні 

Анкета  Учні МЦ ПТО 

7. Моніторинг 

«Реалізація права на 

працю в Україні» 

Анкета Учні МЦ ПТО 

8. Анкетування 

«Дослідження 

уявлень учнів щодо 

розповсюдженості 

конфліктів в 

учнівському 

середовищі та 

можливих шляхів їх 

подолання» 

Анкета Українського 

науково-методичного центру 

практичної психології  

і соціальної роботи НАПН 

України 

Учні МЦ ПТО 

  

4.2.Соціально-психологічні дослідження (тема, мета, вибірка, цільова група, гіпотеза, 

представлення результатів, рівень впровадження). 

 



5. Консультативна робота. 

 5.1. Загальна кількість консультацій: 

  - індивідуальних – 594 

  - групових – 34 

 5.2. Тематика звернень: 

№ Тематика звернень Загальна кількість 

1. З боку учнів:  

- непорозуміння з викладачами 

- Права та обов’язки дитини 

- Соціальний та правовий захист дітей сиріт 

- Конфліктні ситуації з однолітками 

- Проблеми з оформленням документів 

- Непорозуміння в сім`ї  

- Звертання за порадами особистого характеру 

- консультації з приводу виїзду за межи міста  та 

дистанційного навчання в МЦ ПТО 

 

25 

52 

8 

67 

52 

72 

156 

6 

2. З боку педпрацівників: 

- конфліктні ситуації з учнями 

- пропуски занять серед учнів 

- надання методичних рекомендацій для проведення 

класних годин, батьківських зборів та відкритих виховних 

заходів 

- звертання за порадами особистого характеру 

 

21 

69 

10 

 

 

10 

3. З боку батьків: 

- Небажання учнів ходити до навчального закладу 

- Непорозуміння з дитиною 

- Конфлікт між викладачем та дитиною 

- Можливість дистанційного навчання в МЦ ПТО 

 

16 

8 

21 

1 

4. З боку інших осіб: 

- Бесіди з представниками ССД, ВКПСН, 

спеціалістами ЦСССДМ, ГУВС України 

- Консультування та обмін досвідом з колегами з 

інших ПТНЗ 

 

15 

 

7 

 

6. Соціально-перетворювальна та профілактична робота. 

 6.1. Соціально-реабілітаційна та розвивальна робота з учнями/студентами 

(дітьми), заняття з батьками, педколективом 

№ Напрямки роботи та 

тематика заходів 

Форма 

проведення 

Категорія 

учасників 

Кількість 

учасників 

1 Правове виховання    

 1.1 Участь у конкурсному 

проекті на тему: 

«Реалізація права на працю 

Моніторинг 

обізнаності 

учнів про 

учні 249 



в Україні. Праця 

неповнолітніх на 

виробництві» 

реалізацію 

права на 

працю 

неповнолітні

х 

1.2 Участь у проекті від ГО 

«Донбас СОС» на тему: 

«Протидія всім формам 

ксенофобії та забезпечення 

рівності, включаючи 

рівність осіб, які належать 

до меншин та вразливих 

груп» 

Тренінги  Учні  40 

1.3 організація та 

проведення форум театру в 

рамках всеукраїнської акції 

«16 днів проти насилля» та 

тижня права в МЦ ПТО 

Форум-театр Учні, 

педагоги 

120 

1.4 ознайомлення 

першокурсників зі 

статутом навчального 

закладу 

Класні 

години 

Учні  119 

2 Корекція девіантної, 

агресивної поведінки 

   

 2.1 організація та участь у 

засіданнях Штабу 

профілактики 

Засідання 

Штабу 

профілактик

и 

Учні, 

педагоги, 

фахівці 

ССД, батьки 

58 

2.2 соціальний супровід Індивідуальн

і бесіди 

учні 12 

3 Пропаганда здорового 

способу життя 

   

 3.1 «Шкідливий вплив 

тютюну на організм 

людини» 

Класні 

години, 

індивідуальн

і бесіди 

Учні, батьки 129 

 3.2 «Цінуй своє здоров’я» Заняття з 

елементами 

тренінгу 

Учні  25 

 3.3 «Профілактика 

підліткового алкоголізму» 

Відео 

лекторії, 

анкетування 

Учні, батьки 118 

 3.4 відкритий захід 

«Зупинимо СНІД разом» з 

запрошенням фахівця з 

Центру боротьби зі 

«СНІД\ВІЛ 

Відео 

лекторії  

Учні  210 



 3.5 профілактика вживання 

енергетичних напоїв 

Класні 

години, 

індивідуальн

і бесіди 

Учні  56 

 3.4 співпраця з лікарем-

венерологом, проведення 

лекцій та індивідуальних 

оглядів 

Лекції, 

бесіди 

учні 186 

4 Профорієнтаційна робота    

 4.1 проведення 

профорієнтаційної 

вступної компанії у школах 

Презентацій

ні відео 

лекторії  

Абітурієнти   

 4.2 організація та участь у 

Дні відкритих дверей 

 Абітурієнти   

5 Формування толерантного 

ставлення до оточуючих 

   

 5.1 проведення класних 

годин на тему: «Простір 

толерантності» 

Класні 

години 

Учні  42 

 5.2 проведення та участь у 

тренінгах в рамках проекту 

від ГО «Донбас СОС»  

«Протидія всім формам 

ксенофобії та забезпечення 

рівності, включаючи 

рівність осіб, які належать 

до меншин та вразливих 

груп» 

Тренінги  Учні  40 

6 Формування моральних 

цінностей та культури 

поведінки 

   

 6.1 проведення 

індивідуальних бесід 

Індивідуальн

і бесіди 

Учні, батьки 59 

7 Проблема гендерної 

рівності 

   

 7.1 проведення та участь у 

тренінгах в рамках проекту 

від ГО «Донбас СОС»  

«Протидія всім формам 

ксенофобії та забезпечення 

рівності, включаючи 

рівність осіб, які належать 

до меншин та вразливих 

груп» 

Тренінги  Учні  40 

8 Прородинне виховання    

 8.1 сумісно з класними 

керівниками та майстрами 

   



в\н відвідані сім’ї за місцем 

мешкання, складені акти 

відвідування умов 

проживання учнів 

 8.2 Співпраця з 

батьківською громадою 

стосовно роботи з учнями, 

які допускають пропуски 

занять без поважних 

причин 

Батьківські 

збори 

Батьки   

9 Робота  з ВПО    

 9.1 педагогічним 

колективом була 

організована гуманітарна 

допомога (речі, 

канцтовари, продукти 

харчування) 

   

 9.2 консультування та 

координація учнів до 

спеціальних центрів, де 

вони можуть отримати 

психологічну, матеріальну 

та гуманітарну допомогу 

   

 9.3 профспілкою МЦ ПТО 

написано клопотання до 

профспілки ПАО « МК 

«Азовсталь» з метою 

надання матеріальної 

допомоги учням – 

переселенцям, які мають 

статус малозабезпеченої 

сім’ї 

   

 9.4 Була сформована 

фокус-група з учнів-

переселенців, які пройшли 

тренінги «Психосоціальна 

підтримка молоді» 

Тренінги  Учні  17 

10 Соціалізація дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

   

     

11 Інші напрямки (дописати)    

     

  

 

 

 



6.2. Просвітницько-профілактична діяльність  

№ Напрямки роботи та 

тематика виступів 

Форма 

проведення 

Категорія 

учасників 

Кількість 

учасників 

1 Профілактика 

правопорушень та 

бродяжництва 

   

 1.1 організована зустріч з 

начальником ВКПСН 

лекції Учні  135 

1.2 організована зустріч з 

юристом Правового Центру 

безкоштовної правової 

допомоги та проведена 

лекція на тему: 

«Адміністративна та 

кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх» 

Лекція  Учні  198 

1.3 індивідуальні бесіди з 

порушниками 

Бесіди  Учні, батьки 35 

2 Профілактика шкідливих 

звичок, залежностей  та 

негативних проявів серед 

учнівської молоді 

   

 2.1 «Профілактика 

підліткового алкоголізму» 

Відео 

лекторії  

Учні  118 

2.2 «Негативний вплив 

тютюну на організм 

людини» 

Класні 

години 

Учні  129 

2.3 проведення Педагогічної 

наради та класних годин з 

метою ознайомлення з 

наказом про заборону 

вживання спиртних напоїв, 

тютюнових на наркотичних 

засобів на території 

навчального закладу та в 

період навчання 

Нарада, 

класні години 

Учні, 

пед..працівн

ики 

350 

 2.4 співпраця з лікарем 

наркологом з місцевого  

наркодиспанцеру, 

проведення профілактичних 

лекцій та індивідуальних 

бесід 

Лекції, 

індивідуальні 

бесіди 

учні 124 

3 Профілактика насилля та 

торгівлі людьми 

   

 3.1 відео лекторій та 

анкетування на тему: 

Відео 

лекторії, 

Учні  72 



«Профілактика торгівлі 

людьми» 

анкетування 

4 Профілактика ВІЛ/ СНІД    

 Відкритий  захід з 

запрошенням фахівця з 

Центру боротьби з 

ВІЛ\СНІДом 

Відео 

лекторії  

учні 210 

5 Профілактика конфліктів, 

лихослів’я 

   

 5.1 участь у тренінгах від 

ГО «Ла Страда Україна» за 

підтримки Дитячого фонду 

ООН «Юнисеф» на тему: 

«Базові навички 

медіатора\медіаторки в 

закладах освіти. Створення 

та координація діяльності 

служб порозуміння з числа 

учнів\учениць для 

впровадження медіації з 

принципом рівний-рівному» 

Тренінги  Педагоги   

5.1  вхідний моніторингу 

серед учнів на тему: 

««Дослідження уявлень 

учнів щодо 

розповсюдженості 

конфліктів в учнівському 

середовищі та можливих 

шляхів їх подолання» 

Анкетування  учні 120 

5.2 провели інформаційну 

програму щодо створення 

Служби порозуміння в 

рамках проекту від ГО «Ла 

Страда-Україна» «Розбудова 

миру. Профілактика і 

рішення конфлікту з 

використанням медіації: 

соціально-педагогічний 

аспект» 

Класні 

години, 

батьківські 

збори, 

педагогічні 

наради 

Учні, батьки, 

викладачі 

 

 5.3 Провели медіації та 

«Коло» з метою мирного 

вирішення конфлікту 

Медіація, 

відновна 

практика 

«Коло» 

Учні, батьки, 

викладачі 

 

6 Профілактика агресивної 

поведінки та само 

ушкоджень 

 

   



 6.1 Індивідуальні 

профілактичні бесіди  

бесіди Учні, батьки  

 6.2 здійснення соціального 

супроводу 

 Учні  2 

7 Інші напрямки (дописати)    

     

  

 6.3. Навчальна діяльність 

№ Назва курсу, факультативу,гуртка Категорія 

учасників 

Кількість 

учасників 

    

  

7. Захисні функції та зв’язки з громадськістю. 

7.1. Соціальне інспектування та захист 

№ Відвідування/категорія учасників Мета К-ть 

заходів 

1. 

 

 

Діти-сироти та діти,позбавлені 

батьківського піклування, учні,які 

регулярно допускають пропуски 

занять, учні з числа ВПО 

Складання акту обстеження 

житлових умов 

 

110 

 

 

2. Присутність на допитах  

неповнолітніх, які скоїли злочин 

 Захист прав неповнолітніх 6 

3. 

 

Клопотання до місцевого суду з 

метою позбавлення батьківських 

прав батьків, які повністю 

самоусунулися від виховання дітей 

Захист прав неповнолітніх  

1 

4. Клопотання до ЦСССДМ організація соціального 

супроводу дітей, які регулярно 

допускають пропуски занять без 

поважних причин, та дітям-

сиротам, яким необхідна 

допомога в оформленні 

документів 

6 

6. Клопотання до Центру реінтеграції Оформлення прописки 1 

7. Клопотання до паспортного столу Про прискорення оформлення 

паспорту дітям пільгової 

категорії, та тим учням, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах 

8 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

Клопотання до ВКПСН, РОВД 

 

 

 

 

 

 

 

Розшук дітей-сиріт, які 

знаходяться на повному 

державному забезпеченні, 

клопотання про проведення 

профілактичної бесіди про 

недопущення пропусків занять 

без поважних причин та про 

адміністративну 

відповідальність батьків за ст. 

184 ч.2 КоП України у зв’язку 

усунення від виконання 

батьківських обов’язків  

69 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Клопотання до начальника ССД Про проведення профілактичної 

бесіди з учнями, які 

систематично допускають 

пропуски занять, про прийняття 

мір стосовно батьків, які 

ухиляються від своїх 

батьківських обов’язків 

55 

 

 

7.2.  Публікації  в пресі, виступи на телебаченні, радіо (вказати тему, періодичне 

видання чи назву ЗМІ). 

7.3. Взаємодія з іншими установами і організаціями 

№ Назва установи Наявність 

угод 

Спільні заходи Кількість 

заходів 

1. 

 

 

 

Районі центри сім`ї, дітей та 

молоді 

 

 

-- 

 

 

 

соціальний супровід 

учнів пільгової 

категорії 

Постійно  

 

 

 

2. 

 

 

 

Районні відділи кримінальної 

міліції 

 

 

-- 

 

 

 

Правопорушення; 

Лекції про 

необхідність 

присутності на 

зайняттях  

     Постійно  

 

 

 

3. Молодіжна громадська 

організація «Маріупольська 

спілка молоді» 

Угода про 

співпрацю  

 

Проведення 

сумісних тренінгів, 

дозвілля учнівської 

молоді, реалізація 

міні-проектів 

Протягом 

грудня 2017 

р.- квітня 

2018 р. 



4. 

 

Прикордонна служба 

України 

-- Святковий концерт 

приурочений до Дня 

захисника України, 

Дня Перемоги 

2 

 

5. Відділ у справах сім’ї, дітей 

та молоді 

-- Організація 

сумісних міських 

заходів (дозвілля 

молоді) 

Постійно  

6. Наркодиспансер  

м. Маріуполя 

 Лекція на тему: 

«Життя без 

шкідливих звичок» 

Що 

семестру  

7. Міжнародна організація 

«Юнісеф» 

-- Координація 

Молодіжного 

центру, матеріальна 

допомога  

Постійно 

8. ГО «Донбас СОС» -- Реалізація проекту: 

«Протидія всім 

формам ксенофобії 

та забезпечення 

рівності, 

включаючи рівність 

осіб, які належать 

до меншин та 

вразливих груп» 

Листопад 

2017- 

березень 

2018 рік 

9. ГО «Danish refugee council 

Danish demining group» 

-- Реалізація проекту 

«Психосоціальна 

підтримка учнів 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів» 

Листопад 

2017- 

квітень 

2018 рік 

10. ГО «Червоний хрест» --  Організація 

сумісних міських 

заходів (дозвілля 

молоді) 

З травня 

2018 р. 

11. ГО «Стан» -- Співпраця, 

організація 

сумісних 

молодіжних заходів 

та проектів  

З лютого 

2018 р. 

12. ГО « Люди Донбасу та 

Криму» 

-- Правове 

консультування 

З лютого 

2018 р. 



13. ГО «Ла Страда-Україна» Угода №1 

від 

14.04.2018 

р. 

Впровадження 

проекту: 

«Створення та 

координація 

діяльності служб 

порозуміння з числа 

учнів\учениць для 

впровадження 

медіації з 

принципом рівний-

рівному» 

 

З квітня 

2018 р. 

14 ГО «Просвіта» -- організація 

сумісних 

молодіжних заходів 

та проектів 

З лютого 

2018 р. 

15 Швейцарський фонд з 

противомінної безпеки 

-- Лекції на тему: 

«Безпечне 

поводження з 

мінами» 

З березня 

2018 р. 

16 ГО «U-Report» -- Он-лайн 

консультації, дитяча 

національна гаряча 

лінія з запобігання 

насилля та боулінгу 

в молодіжному 

середовищу 

З квітня 

2018 р. 

8. Експериментально-дослідна робота психологічної служби НЗ та інноваційна 

діяльність. 

№ 

Назва 

експерименталь

ної роботи 

Керівник 

Рівень 

(регіон-й, 

всеукр-й) 

Етап 

впров

ад-

ження 

Рік 

впров

ад-

ження 

Перспективи 

1. «Програма 

психосоціальної 

підтримки 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів» в 

рамках проекту 

«Соціально-

автор 

програми: 

Юрій 

Луценко – 

науковий 

співробітн

ик УНМЦ 

ППСР 

НАПНУ, 

націонал 

наці 

експерт-

консульта

міжнарод

ний 

Впров

аджен

ня 

прогр

ами в 

МЦ 

ПТО, 

проба

ція  

З 2016 

р. 

Стабілізація 

емоційного стану 

учнів, формування 

важливих 

соціальних і 

життєвих навичок. 

Сприяння 

ефективній 

інтеграції учнів 

ВПО в учнівські 

колективи 



правовий захист, 

життєзабезпечен

ня та екстрена 

підтримка 

постраждалих 

від конфлікту 

груп населення 

південного 

сходу України» 

нт з 

питань 

психосоціа

льної 

підтримці 

населення 

Данської 

ради у 

справах 

біженців 

 

9. Висновки.  

9.1. Проблемними питаннями в роботі соціального педагога  в поточному навчальному 

році виступили: 

-- оформлення довідок переселенців для отримання соціальної стипендії: 

 деякі діти не мають паспорта, або прописки; 

 деякі батьки учнів відмовляються від оформлення цих довідок 

--невідповідальність та незібраність деяких батьків та учнів пільгової категорії при 

оформленні деяких документів 

-- багато учнів не мають паспорта, батьки відмовляються брати участь в процесі подачі 

документів на отримання паспорту 

9.2. Перспективні завдання на наступний навчальний рік: 

--  організація взаємодії суб’єктів соціального життя, від яких залежить рішення 

проблем дитини; 

-- захист та охорона прав дитини у виниклих вже ситуаціях; 

-- створення психологічного комфорту учнів в стінах навчального закладу; 

-- створення та координація Служби порозуміння, навчання учнів-медіаторів в рамках 

проекту ГО «Ла Страда-Україна «Створення та координація діяльності служб 

порозуміння з числа учнів\учениць для впровадження медіації з принципом рівний-

рівному» 

-- контроль над подачею документів нових учнів пільгової категорії (наявність 

паспорта, прописки, довідок з УСЗН у учнів з малозабезпечених родин, учнів з числа 

переселенців та інших пільг); 

--детальний контроль учнів, які мають статус ВПО, або мешкають на окупованій 

території та при необхідності їх соціальний супровід 

-- посилення заходів, направлених на ліквідацію правопорушень серед учнів МЦ ПТО. 

-- написання нових проектів на отримання грантів з метою організації дозвілля учнів, 

їхнього особистісного росту та виявлення лідерських здібностей.  

 

 

Соціальний педагог                                                                               Малюга О.В. 

 

Контактний телефон    096-53-97-844 


