
План заходів щодо соціально-психологічної підтримки  

учнівської молоді на 2022-2023 н.р. 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Приміт

ка 

1 Поновити соціальні паспорти класів. вересень Класні керівники 

Соціальний 

педагог 

 

2 Провести соціально-психологічний супровід новоприбулих учнів та 

внутрішньо переміщених учнів. 

вересень Піхо.О.Л. 

Дробиняк Л.В. 
 

3 Консультувати класних керівників з психологом, соціальним 

педагогом з проблемних ситуацій 

протягом 

навчального 

року 

Піхо.О.Л. 

Дробиняк Л.В. 
 

4 Провести соціально-психологічний супровід та дослідження 

мікроклімату у класах 5-11 кл. 

впродовж 

року 

Дробиняк Л.В. 

Піхо О.Л 
 

5 Обговорити та прийняти правила поведінки в класах, оформити 

правила у вигляді наочного стенду 

вересень Класні керівники, 

старости класів, 

соціальний педагог 

 

6 Провести консультації з батьками учнів 1-5 кл. з адаптації дітей до 

школи. 

жовтень Піхо О.Л. 

Дробиняк Л.В. 

 

 

7 «Сім’я. Спілкування. Авторитет батьків».(Участь у батьківських 

зборах 7-9 кл.) 

жовтень, 

листопад 

Дробиняк Л.В. 

Кл.керівники 
 

8 Підготувати методичні рекомендації для вчителів:  

 з вивчення учнівського колективу;  

 з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей. 

жовтень Соціальний 

педагог 
 

9 Транслювати  відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. 

Медіація – ровесників і ровесниць» 7-9 кл. 

вересень – 

жовтень 

Учнівська рада, 

соціальний педагог 
 

10 Формувати свідому громадянську позицію в учнів. Виховні години 

«Громадянська позиція» 9-11 кл. 

жовтень Дробиняк Л.В.  



11 Ознайомити ліцеїстів з проявами дискримінації та мобінгу – як 

різновиди психологічної агресії у формі гоніння чи переслідування. 

листопад Класні керівники 

Кундис В.Я. 

Парламент ліцею 

Станович Н.М. 

 

12 Дослідити інтереси учнів шляхом бесід та анкетування: 

 «Зроби правильний вибір»; 

 «Матриця вибору професії»; 

 «Карта інтересів»; 

 «Професійні нахили учнів». 

листопад - 

квітень 

Піхо О.Л. 

Дробиняк Л.В. 

 

13 Провести психологічний супровід важковиховуваних дітей протягом 

навчального 

року 

Піхо О.Л  

14 Формувати у підлітків  розуміння власної відповідальності за 

керування своїм життям. (учні 9-11кл.) 

листопад Дробиняк Л.В.  

15 Провести соціально- психологічні заняття, години спілкування 

протидії та попередження булінгу. 

за запитом Соціальний 

педагог, психолог 
 

16 
Консультувати учнів за результатами анкетування і тестування: 

  «Інтереси, здібності, покликання і вибір професії»; 

 умови прийому в учбові заклади; 

 потреби ринку праці в спеціалістах. 

 «Розмаїття талантів». 

 

 

 

 

жовтень 

листопад 

січень 

березень 

 

Піхо О.Л. 

Дробиняк Л.В. 

 

17 Провести тематичні батьківські зборів «Протидія дискримінації  в 

учнівському середовищі» 

за запитом Дробиняк Л.В. 

Класні керівники 

 

 

18 Провести консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми впродовж 

року 

Психолог 

 
 



19 Сприяти налагодженню конструктивної учнівської взаємодії, 

створити позитивну атмосферу в системі «учень-учень», 

вирішувати конфліктні ситуації. (Учні 5-7кл.)  

кожного 

місяця 

Соціальний 

педагог 
 

20 Формувати в учнів навички здорового способу життя, негативного 

ставлення до наркотичних речовин, алкоголю, паління. 8-9 кл. 

грудень Дробиняк Л.В. 

 
. 

 

21 Консультувати батьків щодо захисту прав та інтересів дітей  1 раз на 

місяць 

Соціальний 

педагог 
 

22 
Організувати зустрічі з представниками різних професій  

протягом 

року 

Дробиняк Л.В. 

Класні керівники 
 

23 Організувати зустрічі учнів з представниками професійних учбових 

закладів (профорієнтаційна співпраця) 
протягом 

року 

Адміністрація 

ліцею 
 

24 Провести аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду 

випадків булінгу (цькування) в закладі освіти  

кожного 

місяця 

Соціальний 

педагог 
 

 

 

Директор ліцею                                                                                                            Леся ТЕРЛЕЦЬКА                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


