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1.Характеристика навчального закладу:  

Державний навчальний заклад «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»  є державним навчальним закладом третього 

рівня акредитації, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб людини в здобутті професійної освіти, оволодінні 

робітничими професіями, спеціальностями і кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення 

суспільства і держави 

          Мариупольський центр ПТО готує спеціалістів для ПрАТ «МК «Азовсталь» 

          Підготовка спеціалістів проводиться на базі загальної середньої освіти з отриманням повної середньої освіти та на базі повної 

середньої освіти. 

          Спеціальності (на базі загальної середньої освіти ): 

 Машиніст крана металургійного виробництва; 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

 Слюсар-ремонтник, електрозварник ручного зварювання; 

 Кухар, кондитер; 

 Маляр, штукатур 

 Помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу   

 

Спеціальності (на базі повної середньої освіти): 

 

 Машиніст крану металургійного виробництва 

 

  Короткий аналіз роботи за попередній навчальний рік. 

організаційний напрямок роботи: 

--Були неодноразово організовані зустрічі: 

-з працівниками ВКПСН 

-з дільничним інспектором 

- лікарями - фахівцями 

-з фахівцями ССД 

-з фахівцями ЦСССДМ; 

-  представниками громадської організації  «Донбас СОС», Маріупольською спілкою молоді, Прикордонна служба України 

- з фахівцями наркодиспансеру м. Маріуполя 

- з представниками Міжнародної організації «Юнісеф» 

- з представниками ГО «Донбас СОС» 

- з представниками ГО «Danish refugee council Danish demining group» 

- з представниками ГО «Червоний хрест» 



- з представниками ГО «Стан» 

- з представниками ГО « Люди Донбасу та Криму» 

- з представниками ГО «Ла Страда-Україна» 

- з представниками ГО «Просвіта» 

- з представниками Швейцарський фонд з противомінної безпеки 

- з представниками ГО «U-Report» 

- 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) 

 

  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 «DRC» 

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 «DRC» 

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. 

 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. Проблема над якою працює навчальний заклад: «Підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників як умова 

формування фахових компетентностей висококваліфікованого робітника»  

4.Проблема над якою працює соціальний педагог: «Рівень матеріального достатку учнів МЦ ПТО, їх соціальний статус як фактор 

соціальної мобільності неповнолітніх.» 

5.Завдання на навчальний рік:  

--  організувати взаємодію суб’єктів соціального життя, від яких залежить рішення проблем дитини; 

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

-- створити психологічний комфорт учнів в стінах навчального закладу; 

-- створити та координувати Службу 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» 

-- забезпечити 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); 

--організувати детальний контроль учнів, які мають статус ВПО, або мешкають на окупованій території та при необхідності їх 

соціальний супровід 

-- посилити заходи, направлені на ліквідацію правопорушень серед учнів МЦ ПТО. 

-- здійснити написання нових проектів на отримання грантів з метою організації дозвілля учнів, їхнього особистісного росту та 

виявлення лідерських здібностей.  



№ Напрямки роботи Форма роботи Термін 

проведення 

Категорія учасників Відповідальні  

Зміст роботи 

1. Діагностичні: 

1.1 Вивчення соціально - побутових  умов 

життя учнів з сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, дітей - 

сиріт, дітей, які залишилися без піклування 

батьків, учнів - переселенців та дітей, які 

потребують особливої педагогічної уваги 

Спостереження, 

експертне 

оцінювання 

11.09.2018 р.-

13.10.2018.р. 

Діти  з сімей, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, діти 

- сироти, діти, які 

залишилися без 

піклування батьків, учні – 

переселенці та діти, які 

потребують особливої 

педагогічної уваги 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

заступник директора з 

НВхР Кондрючек Р.Ф.,  

майстри в\н, кл. 

керівники 

 1.2 Соціально - психологічна адаптація до 

умов навчального закладу 

Спостереження, 

інтерв’ювання 

03.09.2018 р.-

07.10.2018 р. 

Учні МЦ ПТО 

 (І курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., кл. 

керівники 

 1.3 Діагностика учнів І курсу з метою 

виявлення соціального статусу учня, його 

вподобань, вмінь та талантів 

Анкетування  04.09.2018 р.-  

08.09.2018 р. 

Учні МЦ ПТО 

 (І курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 1.4 Виявлення схильності педагогів до 

емпатії 

Інтерв’ювання 3.10.2018 р.- 

10.10.2018 р. 

Викладачі та майстри в\н Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 1.5 Діагностика виявлення залежностей 

(тютюнопаління, взловживання алкоголю, 

наркоманія)  

Анкетування 24.10.2018 р.-

28.10.2018 р.,   

01.12.2018 р. 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 1.6 Проведення бесід з учнями, з метою 

виявлення їх інтересів, звичок, взаємин в 

сім`ї, чим займаються в позаурочний час, 

які секції відвідують у місті 

Інтерв’ювання Кожен місяць Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., майстри 

в\н, кл. керівники 

 1.7 Діагностика виявлення позитивного 

значення толерантності у формуванні 

цілісної особистості 

Анкетування 5.12.2018 р.- 

11.12.2018р. 

Учні МЦ ПТО (І, курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 1.8 Діагностика виявлення залежності від Анкетування 20.02.2018 р.- Учні МЦ ПТО (І, курс) Соціальний педагог 



напоїв-енергетиків 24.02.2018 р. Малюга О.В. 

2. Консультативні: 

2.1 Консультації з питань соціального 

правового  захисту дітей-сиріт, дітей, які 

залишилися без піклування батьків, та 

дітей, які потребують особливої 

педагогічної уваги 

 

Групове 

консультування 

Протягом року Діти  з сімей, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, діти 

- сироти, діти, які 

залишилися без 

піклування батьків, та 

діти, які потребують 

особливої педагогічної 

уваги 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 2.2 Консультації за результатами 

діагностики ситуації щодо соціально - 

психологічної адаптації учнів до умов 

навчального закладу. 

Індивідуальні 

консультації 

09.10.2018 р. -

09.10.2018 р. 

Учні МЦ ПТО (І курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 2.3 Консультування учнів з метою 

формування особових справ, організації 

вільного часу  учнів (зайнятість у гуртках 

та спортивних секціях МЦ ПТО) 

Індивідуальні та 

групові консультації 

03.09 2018 р. – 

08.09.2018 р. 

Учні МЦ ПТО (І курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 2.4 Консультації за результатами ситуації 

щодо виявлення педагогів до емпатії. 

Індивідуальні 

консультації 

3 тиждень жовтня Викладачі та майстри в\н Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 2.5 Консультації за результатами 

діагностики ситуації щодо виявлення 

залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії) 

Індивідуальні 

консультації 

5.11.2018 р., 

3.12.2018 р. 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 2.6 Консультації за результатами 

діагностики ситуації щодо виявлення 

залежностей від напоїв-енергетиків 

Індивідуальні 

консультації 

2.03.2018 р. Учні МЦ ПТО (І курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 2.7 Індивідуальні консультації з учнями та 

батьками 

Індивідуальні 

консультації 

Щомісяця Учні МЦ ПТО (І курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В., 



 2.8 Індивідуальні консультації з 

викладачами та майстрами в\н з 

індивідуальних питань  

Індивідуальні 

консультації 

Щомісяця Викладачі та майстри в/н Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 2.9 Індивідуальні консультації з учнями і 

батьками учнів, схильними до 

правопорушень 

Індивідуальні 

консультації 

Що місяця Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс), батьки 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 2.10 Індивідуальні консультації з учнями з 

числа ВПО 

Індивідуальна 

консультація 

Що місяця Учні (І, ІІ, ІІІ курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 2.11 Консультація з питань поведінки в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

Групова 

консультація 

Вересень-жовтень 

2018р. 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

медсестра, старший 

майстер 

3. Просвіта 

3.1 Проведення тренінгів в рамках проекту 

від ГО «Ла Страда-Україна» на тему: « 

Базові навички медіатора/медіаторки в 

закладах освіти, створення та координація 

діяльності служб порозуміння з числа 

учнів/учениць для впровадження медіації 

за принципом рівний-рівному» 

 

Тренінги  

 

08.10.2018 – 

11.10.2018 р. 

 

Учні-активісти 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 3.2 Проведення сумісних лекції з 

представниками Юстиції на тему: « 

Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх» 

Відеолекторії  ІІ тиждень 

жовтня 

Учні (І, ІІ, ІІІ курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 3.3 Проведення тренінгових занять в 

рамках проекту: «Вектор успіху» від ГО 

«Арчи Нова» 

Тренінги   З січня 2019 року Учні (І, ІІ, ІІІ курс) Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 3.4 Виступи на пед.радах МЦ ПТО Відеолекторії  Згідно графіку Викладачі, майстри в/н Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

4. Профілактика:     



4.1 Профілактика правопорушень та 

бродяжництва серед дітей-сиріт, дітей, які 

залишилися без піклування батьків, та 

дітей, які потребують особливої 

педагогічної уваги 

Бесіди Щомісяця Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 4.2 Профілактика насилля в сім`ї за темою: 

«Життя без насилля» 

Лекції  3 тиждень 

листопада 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 

 4.3 Профілактика шкідливих звичок, 

залежностей  та негативних проявів серед 

учнівської молоді « Ми за здорове 

майбутнє» 

Лекції Листопад-грудень 

2018р. 

31.05.2019 р. 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 4.4 Профілактика наркоманії та 

ВІЛ\СНІДу «Життя без наркотиків. 

Зупинимо ВІЛ\СНІД разом» 

Лекції  01.12.2018 р. Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 4.5 Профілактика ранньої вагітності та 

безладних статевих зв’язків за темою: « 

Рання підліткова вагітність, та як не 

допустити безладних статевих зв’язків» 

Лекції  15.01.2018 р. Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В., 

 4.6 Профілактика конфліктів між учнями 

та викладачами 

Бесіди  

 

Щомісяця Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 
 4.7. Профілактика вживання нацваю. Відеолекторії  ІІ тиждень квітня Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 4.8 Профілактика негативних ситуацій, які 

можуть траплятися в інтернет просторах: 

«Безпечна поведінка підлітків в інтеренет-

просторах» 

Відеолекторії  Травень 2019 р. Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 4.9 Профілактика суіцидальної поведінки 

підлітків 

Тренінгові заняття Травень-червень 

2019 р. 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

5. Навчальна діяльність 

5.1 Створення Служби порозуміння. 

Навчання та координація учнів-медіаторів 

в рамках проекту від ГО «Ла Страда-

 

Тренінги  

 

З  жовтня 2018 р. 

 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ курс) 

 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 



Україна» на тему: « Базові навички 

медіатора/медіаторки в закладах освіти, 

створення та координація діяльності служб 

порозуміння з числа учнів/учениць для 

впровадження медіації за принципом 

рівний-рівному» 

6. Зв’язки з громадськістю  

6.1. Проведення зустрічі з лікарями-

фахівцями 

Лекції  Протягом року, 

згідно графіку 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 

 6.2 Проведення зустрічі з представниками 

Гуманітарного безкоштовного центру з 

надання правової допомоги 

Лекції  Листопад 2018 р., 

березень 2019 р. 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 6.3 Проведення зустрічі з представниками 

ВКПСН  

Бесіди  Протягом року Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 6.4 Проведення зустрічей з 

представниками ССД 

Бесіди  Протягом року Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 6.5 Проведення сумісних заходів з 

представниками Сектору ювенальної 

пробації  

Бесіди, лекції Протягом року, 

згідно графіку 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 6.6 Проведення сумісних заходів з 

представниками громадських організацій 

Лекції, тренінгові 

заняття 

Протягом року Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 6.7 Проведення сумісних заходів з 

фахівцями Молодіжного центру МЦ ПТО 

Лекції, тренінгові 

заняття 

Протягом року, 

згідно графіку 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

7. Інше (організаційно-методична): 

7.1 Складання плану роботи: на рік, місяць 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

1 тиждень 

вересня, 

щомісяця 

Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.2 Складання та корекція банку даних 

(списків учнів) 

 Робота з особовими 

справами учнів 

Щомісяця Учні МЦ ПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 



 7.3 Підготовка до проведення тренінгів, 

лекцій з учнями, викладачами та 

майстрами в\н 

 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

Щомісяця 

 

Учні МЦ ПТО, викладачі, 

майстри в\н 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.4 Підготовка до лекції та складання 

анкет про шкідливість тютюнопаління 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

17.10.2017 р. Учні МЦ ПТО Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.5 Підготовка до лекції з профілактики 

наркоманії та ВІЛ/СНІДу 

 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

25.11.2017 р. Учні МЦ ПТО, викладачі, 

майстри в\н 

Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.6 Розробка рекомендацій для класних 

керівників по роботі з батьками 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

Січень 2018 р. Учні МЦ ПТО Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.7 Організувати проведення 

індивідуальної роботи з учнями, які 

потребують особливої педагогічної уваги  

безпосередньо в навчальному закладі: 

-з працівниками ОКМДН 

-з дільничим інспектором 

-лікарями- фахівцями 

-з фахівцями СДД 

- з представниками громадських 

організацій 

- з фахівцями ЦЦ СССДМ ММР 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

Що семестру  Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.8 Підготовка до виступів на пед.радах 

МЦ ПТО 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

Згідно графіку 

проведення 

пед.рад 

Викладачі  Соціальний педагог 

Малюга О.В. 

 7.9 Підготовка до проведення лекцій з 

профілактики  вживання нацваю 

Робота з 

інформаційними 

І тиждень квітня 

2019 р. 

Учні МЦПТО (І, ІІ, ІІІ 

курс) 

Соціальний педагог 

Малюга О.В 



посібниками та 

літературою 

 7.10 Підготовка до проведення лекцій з 

профілактики небезпечних явищ в інтернет 

-просторах 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою  

Травень 2019 р. Робота з інформаційними 

посібниками та 

літературою 

Соціальний педагог 

Малюга О.В 

 7.11 Підготовка до проведення лекцій з 

профілактики суіцидальної поведінки 

підлітків 

Робота з 

інформаційними 

посібниками та 

літературою 

Травень 2019 р. Робота з інформаційними 

посібниками та 

літературою 

 

 

Соціальний педагог                                                                                                                                                       О.В. Малюга 

 


