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ГРИГОРЕНКО ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

С�е�іа�і�о�ана ��о�а I - III с�у�ені� №250

� �о���б�ен�м ���ченням ма�ема����



«Ви можете бути одночасно 
і шедевром 

і незавершеним процесом»
                                                      Софія Буш

 
Робиш – не бійся!

 
Боїшся – не роби!

 
Зробив – не шкодуй!



07 ��і�ня 1975 ро�у

м. К�ї�, (098)2210235 Ludmilkal2010@gmail.com;

За�інч��а у 2012 ро�і К�ї�с���� уні�ерс��е� імені Бор�са

Грінчен�а 

і о�р�ма� �о�ну ���у ос�і�у �а с�е�іа��ніс�� “Со�іа��на

�е�а�о�і�а”  

�а ��обу�а ��а�іфі�а�і� со�іа��н�� �е�а�о�,

с�е�іа�іс� �ер�ої �а�е�орії;

со�іа��н�� – �е�а�о� с�е�іа�і�о�аної ��о�� I – III с�у�ені�

№250 � �о���б�ен�м ���ченням ма�ема����;

�е�а�о�ічн�� с�а�: 15 ро�і�, 

            

      со�іа��н�м – �е�а�о�ом: 9 ро��. 

Григоренко  
Людмила Олександрівна 



С�е�іа��ніс�� “Со�іа��на �е�а�о�і�а” , ��а�іфі�а�ія “Со�іа��н�� �е�а�о�”. С�е�іа�іс� �ер�ої

�а�е�орії.

 Пі����у�а�а ��а�іфі�а�і� � На�іона��ному е�о�о�о – на�ура�іс��чному �ен�рі �а �ро�рамо�

«Тренер і� на�іона��но – �а�ріо��чно�о ��хо�ання»;

 Пі����у�а�а ��а�іфі�а�і� � Інс���у�і �іс�я����омної �і��о�о��� «Професі�но орієн�о�ан�� �урс ��я

со�іа��н�х �е�а�о�і� �а�а��ноос�і�ніх на�ча��н�х �а��а�і�»;

 Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «Інно�а�і�ні �ехно�о�ії ар� – �оучін�у у робо�і � рі�н�м�

�а�е�оріям� насе�ення» у На�іона��ному �е�а�о�ічному уні�ерс��е�і ім.. М.П. �ра�омано�а, Схі�но –

у�раїнс��а асо�іа�ія ар� – �ера�ії;

 Про���а на�чання �а �ро�рамо� �ренін�у � на�іона��но – �а�ріо��чно�о ��хо�ання «З У�раїно� у

сер�і»;

 Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «Мо���а�і�на �ро�о�а�ія» �і� Схі�но – у�раїнс��ої

асо�іа�ії ар� – �ера�ії;

 Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «Теорія � �ра����а ар�-�ера�ії» у На�іона��ному

�е�а�о�ічному уні�ерс��е�і ім.. М.П. �ра�омано�а, Схі�но – у�раїнс��а асо�іа�ія ар� – �ера�ії;

 Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «С�с�емно-сіме�на ар�-�ера�ія» у На�іона��ному

�е�а�о�ічному уні�ерс��е�і ім.. М.П. �ра�омано�а, Схі�но – у�раїнс��а асо�іа�ія ар� – �ера�ії;

 Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «Тренін� ��я �ренері� � е�емен�ам� �оучін�у» 

Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «Пі��о�о��а сер��фі�о�ан�х �ренері�» у На�іона��ному

�е�а�о�ічному уні�ерс��е�і ім.. М.П. �ра�омано�а, Схі�но – у�раїнс��а асо�іа�ія ар� – �ера�ії

Про���а на�чання �а ос�і�н�о� �ро�рамо� «Ар��с�хо�о�ія ін������но�о ����чення �а су�ро�о�у

����н� � ос�і�н�ому �рос�орі у �ен�рі на�ання ос�і�ніх �ос�у� ТМ "Nazarevich Art"

На�оро��: 

По�я�а У�ра��іння ос�і�� 2015 ро�у;

По�я�а �і� �.�.о. �о�о�� �еснянс��ої ра�онної � міс�і К�є�і �ер�а�ної а�мініс�ра�ії 2016 ро�у;

Грамо�а У�ра��іння ос�і�� 2014, 2016 2017 ро�і�;

����ом У�ра��іння у с�ра�ах мо�о�і �а с�ор�у 2019 ро�у. 

https://vtkosnova.org/teach/control/stream/view/id/54088918
https://vtkosnova.org/teach/control/stream/view/id/33961947


У своїй
діяльності  
керуюся

Конс���у�іє� У�раїн�, За�онам� У�раїн� «Про ос�і�у», «Про

�о��і��ну ос�і�у», «Про �о�ну �а�а��ну сере�н� ос�і�у»,

«Про �о�а��і��ну ос�і�у», «Про �рофесі�но-�ехнічну ос�і�у»,

«Про ���у ос�і�у», «Про �а�обі�ання �а �ро���і�

�ома�н�ому нас���с��у», «Про �абе��ечення рі�н�х �ра� �а

мо����ос�е� �іно� і чо�о�і�і�», «Про со�іа��ну робо�у �

сім’ям�, �і��м� �а мо�о���», «Про охорону ����нс��а», «Про

со�іа��ні �ос�у��» ін��м� �а�онам� У�раїн�, �ос�ано�ам�

Верхо�ної Ра�� У�раїн�, а��ам� Пре���ен�а У�раїн�,

Кабіне�у Мініс�рі� У�раїн�, Мініс�ерс��а ос�і�� і нау��

У�раїн�

С�і��ра��� � ор�анам� охорон� ��оро�’я, со�іа��ної

�о�і����, мо�о�і �а с�ор�у, �ну�рі�ніх с�ра�, ін��м�

ор�анам� ���она�чої ��а��, а �а�о� �омуна��н�м�

�а��а�ам� со�іа��но�о �ах�с�у �і�е�, �і��р�м�� сіме�,

�і�е� �а мо�о�і, фахі��ям� і� со�іа��ної робо�� об’є�нан�х

�ер��оріа��н�х �рома�, �рома�с���м� ор�ані�а�іям�.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15


Зміст діяльності 
 со�іа��но-�е�а�о�ічн�� су�ро�і� ��обу�ачі� ос�і��, �о�е����у �а мі�ро�ру�, осіб, я�і �о�ребу��� �і��у�ання ч�

�еребу�а��� у с��а�н�х ����є��х обс�а��нах;

 �рос�і�н����у �а �рофі�а���чну робо�у сере� учасн��і� ос�і�н�о�о �ро�есу � ���ан� �а�обі�ання �а �ро���ії

�ома�н�ому нас���с��у, у �ому ч�с�і с�осо�но �і�е� �а �а учас�� �і�е�, ��оч�ннос�і, а��о�о�і�му, нар�оманії �о�о;

 ���чення �а ана�і� со�іа��н�х умо� ро�����у ��обу�ачі� ос�і��, мі�ро�о�е����у (��асу ч� �ру��), ��і��но�о,

с�у�ен�с��о�о �о�е����у � �і�ому, мо�о�і�н�х і ���яч�х �рома�с���х ор�ані�а�і�.

 робо�i �е�а�о�ічної ра��, �с�хо�о�о-�е�а�о�ічн�х �онс��іумі�, семiнарi� і �асi�ан� ме�о��чн�х об’є�нан�;

 ��ану�анні і реа�і�а�ії �а��ан� со�іа�і�а�ії ��обу�ачі� ос�і��, а�а��а�ії їх у но�ому �о�е����і і со�іа��ному сере�о���і;

 на�анні �о�омо�� �і�ям і сім’ям, �о �еребу�а��� у с��а�н�х ����є��х обс�а��нах або �о�ребу��� �ос��еної

�е�а�о�ічної у�а�� ч� ма��� особ���і ос�і�ні �о�реб�, � �ому ч�с�і �ос�ра��а��м �і� нас���с��а �а �і�с��о��х

�онф�і��і�.

 ��аємо�ії �а��а�і� ос�і��, сім’ї і сус�і��с��а у ��хо�анні ��обу�ачі� ос�і��, їх а�а��а�ії �о умо� со�іа��но�о

сере�о���а, �абе��ечує �онсу���а���ну �о�омо�у ба���ам (�а�онн�м �ре�с�а�н��ам);

 �ах�с�у �ра� ��обу�ачі� ос�і�� �і� бу��-я��х ���і� і форм нас���с��а, �ре�с�а��яє їхні ін�ерес� у �ра�оохоронн�х і

су�о��х ор�анах �о�о;

 форму�анн� у ��обу�ачі� ос�і�� �і��о�і�а��ної �о�е�ін��, �у���ур� ��оро�о�о с�особу ����я, �бере�ення

ре�ро�у����но�о ��оро�’я;

 �о�ере��енн� �онф�і��н�х с��уа�і�, �о ��н��а��� �і� час ос�і�н�о�о �ро�есу, �а�обі�анн� �а �ро���ії �ома�н�ому

нас���с��у.

 Соціальний педагог закладу освіти здійснює:

Соціальний педагог закладу освіти бере участь у:

Соціальний педагог закладу освіти сприяє:



Основні
завдання

Збере�ення �а �мі�нення �с�хічно�о

�а со�іа��но�о ��оро�’я, с�р�яння

особ�с�існому, ін�е�е��уа��ному,

фі��чному і со�іа��ному ро�����у

��обу�ачі� ос�і�� ��яхом �о�о�нення

сучасн�х ме�о�і� на�чання �а

��хо�ання ефе����н�м� �с�хо�о�о-

�е�а�о�ічн�м� �ехно�о�іям�.

С�р�яння �абе��еченн� �с�хо�о�ічної

бе��е��, на�ання �с�хо�о�ічної і

со�іа��но-�е�а�о�ічної �о�омо�� �сім

учасн��ам ос�і�н�о�о �ро�есу.



 �іа�нос���а - ��я��ення �р�ч�н �ру�но�і� у на�чанні,

ін�е�е��уа��ному ро�����у, со�іа��но--�с�хо�о�ічні� а�а��а�ії;

���чення �а ���начення ін���і�уа��н�х особ���ос�е� ��намі��

ро�����у особ�с�ос�і, �о�ен�і�н�х мо����ос�е� � ос�і�н�ому

�ро�есі, �рофесі�ному само���наченні;

 �рофі�а����а - с�оєчасне �о�ере��ення �і�х��ен� у ро�����у �а

с�ано��енні особ�с�ос�і, мі�особ�с�існ�х с�осун�ах, �а�обі�ання

�онф�і��н�м с��уа�іям � ос�і�н�ому �ро�есі;

 �оре��ія - усунення ��я��ен�х �ру�но�і� со�іа��но-�с�хічно�о

ро�����у ��обу�ачі� ос�і��, �н��ення р����і� �роб�ем а�а��а�ії �о

ос�і�н�о�о сере�о���а, сх���нос�і �о �а�е�нос�е� �а

�ра�о�ору�ен�, рі�н�х форм �е�іан�ної �о�е�ін��;

 на�ча��на �ія��ніс�� - форма а����но�о с�і�робі�н����а,

на�ра��ена на у�ос�она�ення, ро����о�, форму�ання особ�с�ос�і;

 �онсу���у�ання - ба�а�офун��іона��н�� ��� ін���і�уа��ної �а

�ру�о�ої робо��, с�рямо�ан�� на ��рі�ення �а���і�, � я��м�

��ер�а���ся учасн��� ос�і�н�о�о �ро�есу;

 ��’я��� � �рома�с��іс�� - �ія��ніс��, с�рямо�ана на �ося�нення

��аєморо�уміння, с�і��ра�� мі� о�рем�м� особам�, �о�е����ам�,

со�іа��н�м� �ру�ам�, ор�ані�а�іям�, �ер�а�н�м� ор�анам�

у�ра��іння;

 �рос�і�а - форму�ання �с�хо�о�ічної �а со�іа��ної �ом�е�ен�нос�і

учасн��і� ос�і�н�о�о �ро�есу.

Напрями діяльності 



діагностика 
Пс�хо�о�ічне �абе��ечення ос�і�н�о�о �ро�есу немо����е бе� ��і�снення фахі��ям� �рофі�а�����, �оре��ії, �онсу���у�ання �о�о, �о с��рає��ся на �іа�нос��чну с��а�о�у



 профілактика
А��уа�і�а�ія а�а����н�х і �ом�енса�орн�х ресурсі� особ�с�ос�і, с�абі�і�а�ія емо�і�ної сфер�, мобі�і�а�ія �с�хо�о�ічно�о

�о�ен�іа�у учасн��і� ос�і�н�о�о �ро�есу,форму�ання с�і��ос�і �о с�ресу.



просвіта
На�ання інформа�ії �сім учасн��ам ос�і�н�о�о �ро�есу �о�о �бере�ення їхн�о�о со�іа��но�о б�а�о�о�уччя і �с�хічно�о ��оро�`я.



зв’язки з громадськістю
Ро����о�, ро���рення, �мі�нення ��`я��і� � �ре�с�а�н��ам� �рома�с���х �а мі�наро�н�х ор�ані�а�і�



навчальна діяльність
На�ч��� �і�рос�а�че �о�о�іння ���� � м�рі � сам�м собо� і � ін��м�, �с�у�а�� � ��аємос�осун�� �і с�і�ом �а�, �об ����я �р�нос��о �а�о�о�ення.

Є�с�аф’є�а І.Г. «Осно�� само���начення особ�с�ос�і»

Ме��н��о�а О.�. «С�р�н��а чесно�»

Романо�с��а �.�. Боб�� С.М. «Ман�ру�ч� �о �рі�ос�і»

Романо�с��а �.�. Зу�а� О.В. «Осно�� �с�хо�о�ії �а �е�а�о�і��»

С��орен�о Н.О. «Пс�хо�о�ічні �ер��н�� ��я �о�ної ����н��»

С��орен�о Н.О., К��о� �.А. «�ісо�а абе��а»

Романо�с��а �.�. Про�рама фа�у���а���но�о �урсу «Осно�� �с�хо�о�ічної

�у���ур� особ�с�ос�і» 

Ма��ан�� �.�. Курс �а ��бором «Пс�хо�о�ія ����є�о�о ус�іху» 10 ��ас

Ма��ан�� �.�. Курс �а ��бором «Пс�хо�о�ія сіме�н�х с�осун�і�» 11 ��ас

�о�о�а К.С. Про�рама фа�у���а���но�о �урсу “Зна� �а ро����а�ся”

Кір�о�а �.О. «Пс�хо�о�ія с�і��у�ання» ��я учні� 5 ��асі�



Тема, над якою працюю 
"Селф-менеджмент. Навички досягнення

особистої ефективності. Персональний

брендинг"



ШКОЛА – НАВЧАННЯ!

Ефе����на робо�а � ус�і�ної со�іа�і�а�ії, форму�ання ��оро�о�о с�особу ����я �а �о�ере��ення

неба�ан�х форм �о�е�ін�� �а�а�ом �начно� міро� �а�е���� �і� �а�ро�о�о �о�ен�іа�у �а��а�і� ос�і��. 

РОДИНА – БЕЗПЕКА!
О�н�м і� ба�о��х, �ер��х �а часом �����у, механі�мі� со�іа�і�а�ії ����н� є �ра���і�н��, �о�� �ас�оєння ����но�

норм, �ра���, �ра��і� �о�е�ін�� �і�бу�ає��ся, �ере�а�но, � ро��нному �о�і на неус�і�ом�еному рі�ні, ін��м� с�о�ам� –

а��ома��чно, нас�і�у�ання, �о�� �і�бу�ає��ся с�і�оме або нес�і�оме �і���орення ін���і�ом мо�е�і �о�е�ін��, �ос�і�у

ін��х ���е� (�о�рема, манер, рухі�, �ч�н�і� �о�о) �а механі�м на�і��ання, �нас�і�о� я�о�о, на рі�ні �ер��нн�х

інс���у�і�, сере� я��х на������о�і��м є сім’я, �і�бу�ає��ся �ро�ес неус�і�ом�ено�о �і���орення ін���і�ом �ос�і�у,

�умо�, �очу��і� і �с�хічн�х с�ані� бе��осере�н�о�о о�очення ін���і�а. Тому хара��ер�с���а ба���і�с��ої сім’ї я� ч�нн��а

�����у на со�іа�і�а�і� мо�о�ої ����н� �а�а�ом �а її �о�е�ін�о�і �ра����� �о�рема є на����ча�но �а����о�.

ДИТИНА – МАЙБУТНЄ!

У �он�е�с�і �роб�емн�х ас�е��і� ус�і�ної со�іа�і�а�ії �і��і��і� бу�� сформо�ані �о�реб� у �о�а��о�і� �і��о�о��і � н����

а��уа��н�х ���ан�. 

 На�бі��� �а�ребу�ан�м� �емам� є: ме�іа�ія, ��рі�ення �онф�і��і�, �а�обі�ання бу�ін�у; ін�ерне�-�а�е�ніс�� і бе��ечна

�о�е�ін�а � ін�ерне�-�рос�орі; с�а�е�е ��хо�ання �а се�суа��на �о�е�ін�а; ро����о� �рома�янс��ої а����нос�і;

ус�і�ом�ене ба���і�с��о; �рофі�а����а ����ання �с�хоа����н�х речо��н; �рофі�а����а ВІ� �а ІПСШ.

Перспективи  



І в житті, як на полі мінному,
 Я просила в цьому сторіччі

 Хоч би той магазинний мінімум:
 Люди, будьте взаємно ввічливі!

 І якби на те моя воля,
 Написала б я скрізь курсивами:

 Так багато на світі горя,
 Люди, будьте взаємно красивими! 

 
                                                              Ліна Костенко 



ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ? ПОТРІБНА ДОПОМОГА?
ВИ МОЖЕТЕ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

(098)2210235
ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЧЕРЕЗ САЙТ

http://surl.li/kojl 


