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Наказ МОН України від 22.05.2018 №509 
«Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти 
України»

Соціальний педагог – це педагогічний
працівник, який входить до складу
психологічної служби закладу, основна
мета роботи якого полягає у забезпеченні
соціально-правового захисту учнів школи
та попередженні впливу негативних
соціальних чинників на формування та
розвиток особистості дитини.



Соціально-педагогічний патронаж
у системі освіти сприяє взаємодії закладів
освіти, сім’ї і суспільства у вихованні
здобувачів освіти, їх адаптації до умов
соціального середовища, забезпечує

консультативну допомогу батькам.

Соціально-педагогічний патронаж
здійснюють соціальні педагоги.



Соціальний педагог закладу та/або 
установи освіти здійснює:

• соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти,
колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування
чи перебувають у складних життєвих обставинах;

• просвітницьку та профілактичну роботу серед
учасників освітнього процесу з питань запобігання та
протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно
дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму,
наркоманії тощо;

• вивчення та аналіз соціальних умов розвитку
здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи),
шкільного, студентського колективу в цілому,
молодіжних і дитячих громадських організацій.



Соціальний педагог закладу та/або 
установи освіти бере участь у:

роботі педагогічної ради, психолого-педагогічних
консиліумів, семінарів і засідань методичних
об’єднань;

плануванні і реалізації завдань соціалізації
здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і
соціальному середовищі;

наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у
складних життєвих обставинах або потребують
посиленої педагогічної уваги чи мають особливі
освітні потреби, в тому числі постраждалим від
насильства та військових конфліктів.



Соціальний педагог закладу та/або 
установи освіти, сприяє:

взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні
здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища,
забезпечує консультативну допомогу батькам (законним
представникам);

захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм
насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і
судових органах тощо;

формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки,
культури здорового способу життя, збереження репродуктивного
здоров’я;

попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час
освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому
насильству.



У своїй роботі педагог соціальний закладу 
освіти керується наступними документами:

Закону України «Про освіту»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування»;

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за належне виконання 
обов’язків стосовно охорони життя та здоров’я дітей, а також за зловживання опікунськими правами» від 23 
вересня 2010 року № 2556-VI;

Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства ОНУ від 22.05.2018 р. № 509, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за № 885/32337) та інші.



Документація 
соціального 

педагога закладу 
освіти 

(лист МОН України від 24.07.2019 р. 
№ 1/9-477 «Про типову 

документацію працівників 
психологічної служби системи 

освіти України», лист ДНМЦ ПС від 
13.08.2019 р. № 01/03-144 «Про 
використанні у роботі типової 

документації практичного психолога 
та соціального педагога закладу 

освіти»)

річний план роботи 
соціального педагога

журнал соціального педагога

протоколи індивідуальної 
соціально-педагогічної 

консультації

протоколи індивідуального 
соціально-педагогічного 

вивчення

протоколи групового 
соціально-педагогічного 

вивчення

облік проведення занять

соціальний паспорт 
навчального закладу

графік роботи соціального 
педагога



Соціальний паспорт закладу освіти 
(лист МОН України від 24.07.2019 р. № 1/9-477 «Про типову документацію працівників 
психологічної служби системи освіти України» », лист ДНМЦ ПС від 13.08.2019 р. № 
01/03-144 «Про використанні у роботі типової документації практичного психолога та 

соціального педагога закладу освіти»):

• здобувачі освіти, які перебувають на обліку служби у справах дітей, як діти, 
які перебувають в складних життєвих обставинах;

• діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування;

• здобувачі освіти з багатодітних сімей;

• здобувачі освіти з малозабезпечених сімей;

• здобувачі освіти, батьки яких загинули під час виконання службових 
обов’язків;

• здобувачі освіти, батьки яких були або є учасниками АТО (ООС);

• здобувачі освіти, батьки яких загинули під час проведення АТО (ООС);

• здобувачі освіти з особливими освітніми потребами;

• здобувачі освіти з інвалідністю;

• здобувачі освіти з сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

• здобувачі освіти, які перебувають на обліку ювенальної превенції.



Діагностичну

• вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу , групи), колективу в цілому; досліджує 
спрямованість впливу мікросередовища, особливостей родин та сімейного виховання.

Прогностичну

• прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток 
особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення 
особистості;

Консультативну

• дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну 
соціально-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах;

Захисну

• забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (служби у 
справах неповнолітніх, поліції, суди тощо);



Профілактичну

• переконує учнів в доцільності соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню 
негативних явищ в учнівському середовищі;

Соціально-
перетворювальну

• надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід
навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному 
визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

Корекційно-
розвиткова

• система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у 
здобувачів освіти; 

Організаційну

• координує діяльність та взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формує 
демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

На відміну від звичайного педагога у закладі освіти, в роботі
соціального педагога першорядну роль відіграє не навчальна, а
виховна функція, функція соціальної допомоги і захисту.



У листі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у 
системі освіти 

на 2020/2021 н. р.» зазначено:

У зв’язку з тим, що Україна переживає складну соціально-
політичну ситуацію суттєво підвищується роль та
значення професійної діяльності працівників
психологічної служби у системі освіти (практичних
психологів, соціальних педагогів та методистів).

Тому сьогодні вкрай необхідна тісна взаємодія керівників
навчального закладу освіти та фахівців психологічної
служби для подолання негативних психологічних наслідків
подій, що відбуваються в країні, для всіх учасників
освітнього процесу.



Робота із проведення просвітницької діяльності залежить
від потреб конкретного закладу освіти, пов’язана з
наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх
учасників освітнього процесу з питаннями психологічних,
соціально-психологічних досліджень та надбань,
основними закономірностями та умовами, які сприяють
гармонійному розвитку дитини та ін.

При плануванні роботи фахівцями психологічної служби
закладів освіти треба звертати увагу та враховувати те, що
саме психолог або соціальний педагог має допомогти
підростаючому поколінню, враховуючи особистісні
якості, максимально правильно обрати свою майбутню
професію.



• вироблення власної системи поглядів на життя,
трансформація системи ціннісних орієнтацій, формування
професійного ідеалу;

• засвоєння культури людських взаємин і соціально-
професійних функцій;

• формування індивідуального стилю навчально-професійної
діяльності та власної моделі моральної поведінки;

• опанування форм ефективного професійно-ділового
спілкування;

• збереження особистісного психологічного здоров’я та
гідного ставлення до оточуючих.

Просвітницька діяльність педагога соціального
може здійснюватися в різноманітній формі (лекції, бесіди,
семінари, виставки, підбір літератури й ін.).



Діагностика у діяльності соціального педагога займає центральне
місце, оскільки від встановлення соціального діагнозу залежить
розв'язання проблеми, а відтак надання необхідної допомоги. З
метою отримання необхідної інформації соціальному педагогу
доводиться користуватися різними видами діагностики, яка
спрямована на вивчення розвитку особистості дитини в соціумі,
особливостей впливу цього середовища на соціалізацію дитини, її
позитивні та негативні можливості, а за результатами діагностичних
обстежень проектує діяльність.

Наголошуємо, що на виконання п. 3.1. Наказу МОН України від
08.08.2017 р. № 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства
освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період
до 2020 року», Українським науково-методичним центром практичної
психології і соціальної роботи розроблено методичні рекомендації
«Застосування діагностичних мінімумів у діяльності працівників
психологічної служби» (розміщено на сайті Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи).



Система заходів, спрямованих на
охорону психічного здоров’я, попередження
неблагополуччя у розвитку людини, групи,
суспільства, відхилень у розвитку
особистості, виникнення конфліктів та
проблем у міжособистісних стосунках,
запобігання створення конфліктних
ситуацій в освітньому процесі.



• профілактика стресових і постстресових станів;

• попередження виникнення надмірної психологічної напруги в суспільстві,
що переживає кризові явища (економічні та політичні кризи, пандемії,
конфлікти тощо);

• профілактика суїцидальної поведінки;

• профілактика порушень у психічному та особистісному розвитку
здобувачів освіти;

• профілактика вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв
серед молоді;

• профілактика девіантної поведінки молоді (пияцтво, наркоманія,
токсикоманія);

• профілактика правопорушень, подолання злочинності серед учнів та
учнівської молоді;

• профілактика булінгу, запобігання проявам всіх форм насильства в
освітньому середовищі та вдома;

• робота з попередження відхилень у психічному розвитку дитини, які
пов’язані із сімейними проблемами тощо.



зі здобувачами освіти спрямована на підвищення загального 
рівня розвитку дитини, розвиток недостатньо сформованих 

вмінь та навичок та ґрунтується на таких принципах:

• єдність діагностики і корекції. Корекційній роботі передує діагностика;

• діяльнісний принцип корекції. Основним засобом корекційного впливу є
взаємодія дорослого і дитини;

• орієнтація на зону найближчого розвитку дитини. Корекційна робота з
дитиною не матиме ефекту за межами зони найближчого розвитку;

• спрямованість корекційної роботи «зверху донизу», тобто на створення
оптимальних умов для розвитку вищих психічних функцій, які сприятимуть
компенсації недоліків елементарних психічних процесів;

• принцип нормативності, тобто орієнтація під час проведення корекційної
роботи та оцінювання її ефективності на еталони розвитку у певному
віковому періоді;

• врахування системного характеру психічного розвитку. Корекційна
робота спрямована на усунення причин відхилень у розвитку;

• корекційна робота має розпочинатись з моменту, з якого почалися
відхилення від оптимальної програми розвитку.



Одночасно із традиційним консультуванням, педагоги
соціальні можуть впроваджувати онлайн-
консультування, яке може практикуватись через різні
альтернативні комунікативні канали.

Рекомендуємо намагатися більш використовувати
електронну пошту в роботі.

Особливо зручно онлайн-консультування
використовувати в умовах карантинних заходів
(обов’язково, незважаючи на форму проведення
консультації, ведеться протокол соціально-
педагогічного консультування).



Для повноцінного виконання посадових
обов’язків педагог соціальний повинен
співпрацювати з різноманітними державними
установами та громадськими організаціями,
які займаються підтримкою та захистом
соціально незахищених категорій громадян.



Державні установи та громадські організації з якими співпрацюють 
педагоги соціальні:

 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 Служби у справах дітей;

 Відділи ювенальної превенції;

 Суди різних інстанцій;

 Відділи Державної міграційної служби;

 Управління праці та соціального захисту населення;

 Управління пенсійного фонду України;

 Центри надання адміністративних послуг населенню;

 Нотаріальні контори;

 Різноманітні медичні установи;

 Відділення банків;

 Громадські організації та благодійні фонди, які спеціалізуються на наданні 
психологічної, соціальної, матеріальної підтримки соціально незахищеним 
категоріям громадян та багатьма іншими.



Для соціальних педагогів також необхідно враховувати соціально-

захисну функцію, тому що в закладах освіти відповідно до соціального

паспорта є діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Не для

всіх учасників освітнього процесу є радісною новиною побути разом з

рідними. Хоча залишатися вдома – одна з ключових рекомендацій, яка

максимально поширюється через усі канали комунікацій. Але власна домівка

не завжди може бути найбезпечнішим місцем. Особливо, коли йдеться про

тих, хто страждає від домашнього насильства. У той час, коли вся родина

постійно перебуває вдома, кількість випадків насильства може

збільшуватися та загострюватися. Тому радимо дистанційно комунікувати з

учнями!

Та принагідно, нагадуємо, що Національна гаряча лінія з попередження

домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації «Ла

Страда – Україна» працює у звичайному режимі – безкоштовно,

анонімно, конфіденційно. Всі можуть звернутися (або перенаправити до

фахівців) за номерами: 0 800 500 335 (зі стаціонарних) або 116 123 (з

мобільних), коли потребуватиме допомоги.




