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Життєве кредо:
Ніколи не шкодуйте. Якщо це
було добре, то це чудово. А якщо
це було погано, то це досвід.

Професійне кредо:
У кожній дитині треба бачити
людину. Спочатку особистість,
а потім уже учень.
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Проблемна тема:
Створення умов для
зміцнення та збереження
психічного та
повноцінного здоров’я
учня, забезпечення
сприятливого клімату в
учнівських колективах.

В яких випадках треба, не боячись, йти
просити допомоги в соціального
педагога?
Якщо у Твоїй родині є проблеми, які тебе
постійно турбують, заважають нормально
вчитися та відчувати себе щасливим;
Якщо хтось примушує тебе до вчинків, що
суперечать нормам моралі, пригнічують
твою гідність, а ти не знаєш як себе поводити
у такій ситуації;
Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна
допомога лікаря, або юриста, проте не
наважуєшся звертатися до батьків;
І просто… коли тобі здається, що всі інші
відвернулися від тебе і ніхто тебе вже не
розуміє…

Соціальний педагог – це
Адвокат
Аніматор
Конфліктолог
Суспільний діяч
Помічник
Психотерапевт і наставник
Посередник
Експерт
Учасник спільної діяльності

Завдання соціального педагога
ДНЗ «Дубенське ВХПТУ»

➢ Облік учнів пільгових категорій
➢ Виявлення інтересів і потреб учнів, які попали
в складні життєві обставини
➢ Соціальний захист, допомога і підтримка
учнів, реалізація прав і свобод особистості
➢ Профілактична робота з учнями, які
знаходяться на внутрішньоучилищному
обліку в співпраці з сектором превенції
Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області,
міською та районною службою у справах
дітей, міським та районним центрами СССДМ
➢ Допомога сім’ям з проблем, пов’язаних з
навчанням та вихованням дитини
➢ Контроль дітей «групи ризику»
➢ Пропаганда здорового способу життя

Участь у педагогічних радах та
методоб’єднаннях класних керівників
«Соціальний захист учнів пільгових категорій»
(2012 рік)
«Педагогічна взаємодія вчителя та учня (2013 рік)
«Соціально-педагогічний супровід учнів «групи
ризику». Рекомендації класним керівникам щодо
організації роботи з учнями «групи ризику» (2014
рік)
«Розвиток комунікативних умінь і навичок
педагогів» (2015 рік)
«Формування в учнів безпечної поведінки в
мережі Інтернет» (2015 рік)
«З досвіду роботи соціального педагога» (2017 рік)
«Забезпечення захисту учнів від будь-яких форм
фізичного та психічного насильства» (2017 рік)

Участь у батьківських зборах
«Батьки і діти: взаєморозуміння і
проблеми» (2014 рік)
«Прислухайтесь до мене – я підліток»
(2015 рік)
«Обов’язки та відповідальність батьків
за навчання та виховання дитини»
(2016 рік)

Просвітницька, профілактична робота
Бесіди: «Небезпека ЗМІ та їх вплив на свідомість»,
«Насильство: про що тобі варто знати», «Енергетичні
напої: енергія чи шкода?», «Наслідки вживання
тютюнових виробів», «Відповідальність за паління в
громадських місцях», «Правила поведінки під час
канікул», «Організація роботи з учнями «групи ризику»
(для викладачів)
Години спілкування: «Подбай про своє здоров’я», «Злочин
і покарання», «Знай свої права», «Тероризм – загроза
людству», «Алкольні напої – міфи та реальність»
Відео-лекторії: «Зроби свій правильний вибір», «Станція
призначення - життя», «Правда про алкоголь», «Правда
про наркотики», «Правда про куріння»
Заняття з елементами тренінгу: «СНІД – знати, щоб жити»,
«Сходинки до здорового способу життя», «Торгівля
людьми. Розпізнай небезпеку вчасно»
Засідання круглого столу з дітьми-сиротами «Подаруй
тепло ближньому», «Забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування під час навчання»

Участь у тематичних тижнях, соціальних
акціях, арт-терапевтичних заняттях
«З відкритим серцем для кожної дитини»
«Червона стрічка»
«День без тютюну»
«Святий Миколай іде до дітей»
Флеш-моб «Ми проти СНІДу»
Фестиваль «Молодь обирає здоров’я»
Тиждень психології
Тиждень правових знань
Арт-терапевтичні заняття для педагогів:
«Малюнок на склі», «Дерево щастя своїми
руками»

Соціально-педагогічні дослідження
Анкетування «Твої права та обов’язки»
Тест на визначення рівня проінформованості учнів щодо
проблеми ВІЛ/СНІДу
Анкетування «Наркотична залежність», «Шкідливість
куріння», «Алкогольна залежність»
Анкетування «Голос батьків»
Анкетування «Ви і ваші діти»
Анкетування «Училище очима батьків»
Анкетування «Насильство і його прояви»
Експрес-діагностика раннього виявлення наркотичного
узалежнення та соціально неадекватної поведінки учнів
«Соціометрія» Дж. Морено
Дослідження типу темпераменту за Г. Айзенком
Тест на визначення здорового способу життя
Анкетування «Що заважає мені вести здоровий спосіб життя»
Тест «Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок»
Анкетування «Вплив ЗМІ на підлітків»
«Рівень групової згуртованості» Сишора
Анкета «Що ви знаєте про роботу за кордоном?»

Зв’язки з громадськістю
Сектор ювенальної превенції Дубенського ВП ГУНП в
Рівненській області : «Відповідальність за вживання
слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів»,
«Відповідальність за злочини», «Правове виховання
неповнолітніх»
Міський центр СССД М: «Туберкульоз у нашому житті»,
«День центру», «Моє життя – мій вибір», «Шкідливий
вплив наркотиків на здоровий організм підлітка», “Якби
ти жив, якби ти міг жити як хочеться”
Лікар-нарколог: «Алкоголізм. Зловживання
енергетичними напоями», «Світ без наркотиків»
Центр зайнятості “Молодь на ринку праці”
Відвідування вдома учнів, які потребують особливої
уваги

Методичні розробки, буклети, пам’ятки
«Чому варто кинути палити?»
«Обережно, стрес!»
«Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно»
«Туберкульозу – ні!»
«Правила безпеки: Як вберегтись від ВІЛ/СНІД»
«Рекомендації класним керівникам за результатами
соціометрії»
«Методичні рекомендації для класних керівників у роботі з
важковиховуваними дітьми»
«Каталог дій, що класифікуються як насильство по
відношенню до дітей»
«Соціально незахищені категорії дітей»
«10 способів кинути палити»
«Пам’ятка для ознайомлення батьків з відповідальністю
про утримання, виховання та навчання неповнолітніх»
«Відповідальність неповнолітніх за злочини»
«Як адаптуватись у новому навчальному закладі»
«Скажи мені, хто твій друг»
«Якщо тебе затримали працівники поліції»
Словник соціального педагога

Фотогалерея

Мої плани на майбутнє
➢ Підвищення рівня власної соціально-психологічної і
професійної компетентності
➢ Розробка просвітницьких матеріалів щодо подолання
проявів насильства, агресивності, девіантної поведінки
в учнівському середовищі
➢ Використання інноваційних технологій в процесі
роботи
➢ Поповнення кабінету наочністю та методичними
матеріалами
➢ Впровадження нових програм та заходів щодо
профілактики протиправної поведінки, конфліктів,
формування навичок здорового способу життя,
адаптації до умов навчання
➢ Проведення просвітницької роботи серед педагогічного
колективу та з адміністрацією училища щодо
підвищення соціально-психологічної компетентності
➢ Проведення корекційної роботи з учнями, батьки яких
беруть участь в антитерористичній операції або

повернулись із зони АТО

Мудрі поради ченця Симеона Афонського

Яке вміння найрідкісніше? – Уміння віддавати.
Яке вміння найкраще? – Уміння прощати.
Яке вміння найважче? – Уміння мовчати.
Яке вміння найважливіше? – Уміння запитувати.
Яке вміння найпотрібніше? – Уміння слухати.
Яка звичка найнеприємніша? – Уміння чинити чвари.
Яка звичка найшкідливіша? – Балакучість.
Яка людина найсильніша? – Та, що здатна осягнути Істину.
Яка людина найслабша? – Та, що вважає себе найсильнішою.
Яка людина найрозумніша? – Яка стежить за своїм серцем.
Яка прив’язаність найнебезпечніша? – Прив’язаність до свого
тіла.
Яка людина найбідніша? – Що найбільше любить гроші.
Яка людина ближча до Бога? – Милосердна.
Чим протистояти біді? – Радістю.
Чим протистояти стражданням? – Терпінням.
Яка ознака здорової душі? – Віра.
Яка ознака хворої душі? – Безнадія.
Яка ознака неправильних дій? – Роздратування.
Яка ознака добрих вчинків? – Світло душі.
Яка людина заживо померла? – Байдужа.
Яка людина ніколи не помре? – Та, що любить ближніх…

Я вірю в силу доброти,
Добро завжди сильніше злого,
Дає наснагу, щоб цвісти
І світу обирать дорогу.
Я вірю в силу доброти,
Що на торжку не продається,
Що кривди розбива пласти,
Красою тулиться до серця.
Я вірю в силу доброти,
Що має долю роботящих,
Що хоче, щоб і я, і ти
І все було у світі кращим!

