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Начшtьrпшсам (зав lлrrоч}il{)

угIравлiIs (вiддiлiв) освiти мiських
рад i рЙдержадмiнiстршпй, ОТГ.

<<Щодо необхiдностi збереженlIfl та введеншя
cT€lBoK та посад методистiв з псрпrологiчноi служби
мiст/районiв, ОТГ за результат€lми 20l8-2019 н.р>

Шановнi керiвппкш!
Донецъкий обласний навчаJIьно-методичIплй центр псlu(ологiчноi

служби системи освiти !епарта:rлеЕrу освiти i науки (дшi Д{hД{ ПС)
повiдомляе та звертае вашу увагу на уз€lгttльненi данi 2018-2019 навч€lльного

року мiст/районiв/ОТГ до ,Щепартаменту освiти i_ науки, MiHicTepcTBa освiти i
науки щодо забезпеченостi мiст/ршlонiв/ОТГ методпстамп з псttхOJIогiчноi
службш системп освiти (згiдно кПоложення) нzкЕlз МОН вiд 22.05,2018 N9
509):

N
п/п Мiсто/райоilОТГ

Щонецько[ областi

наявнiсть
стдвкн
методиста з

психологiчнот
служби

HaяBHicTb
посади
методиста з
психологiчноi
служби
(фахiвuя)

наявнiсть
мiсьrсих чентрiв
практичноi
психологii та
працюючих осiб

l .ль ABditBKo ц5 0 0

2. м. Бахмуm 0 0 1 (4 особи)
a
J. м Вуелеdар 0r5 1 0

4. м.,Щобропfuшл 1 1 0

5. ль,Щрусtскiвка 0r5 1 0

6. tькосmяпmuпiвка 0 0 1 (3 особи)
7. льКрамаmорськ 1 1

8. лl.Лшлtан 0 0 | (2 особи)
9. льМарiуполь 0 0 1 (2особи)
10. льМuрноzраd 1 1 0

11 лtНовоzроdiвка 1 1 0



|2. мПокровськ 0 0 0

|з. мселudове 1 1 0

|4. льСлов'янськ 0,5 0 0

l5, льТорецьк 0r5 1 0

16. Бммуmськuй район 1 1 0

|7. В елuконо во сiлкiвс btulй р айон 0,5 1 0

18. Волноваськай райоп 1 1 0

l9. ,Щобропiльськuй район 1 1 0

20. Ко с mянmuпi вс ь кuй р айо н 0r5 I 0

2l. Мар'tнськuй райоп 1 1 0

22. Нiкольськuй райоп 0 0 0

2з. Олекс анdрiвськай райо п 0r5 1 0

24. Пot<ltoBcbKuй район 1 0 0

25. Манtушськuй район 1 0 0

26, Слов'янськuil райоп 0 0 0

27. ЯсuпуBatttcькuil райоt 0r5 0 0

28. мuколаiвська отr 0 0 0

29. Солеdарська ОТГ 0 0 0

30. Черкаська ОТГ 0 0 0

31. шахiвське отг 0 0 0

з2. Во ltшiпiBcbKoi СР 0 0 0

Bcbozo 32 l5,5 сmавок 15 осiб 4 ценmрu/
1Iосiб

Звертасмо вашу увагу, що у системi освiти Украiни повllнна Дiяти -

вiдповiдно до cTaTTi 76 Закону (Про ocBiTy) та iH. - пспхологiчпs служба, ЩО

забезпечуе своечасне i систематичне вивченIuI псLD(офiзиtIного розвитку
здобувачiв освiти, мотивiв ix поведiнки i дiяльностi з урtlхуванням вiкових,
irrгелектучuIьнI/DL фiзичних, гендерншх та iнших iндивiдуальних особливОсТей,

спри,I€ створенню умов дJIя виконаннrI ocBiTнix i BlD(oBHиx завдань заIшаДiВ

освiти.
Вiдповiдно до_ наказу МОН УкраТни вiд 22.05.20|8 року ]ф 509 (Про затвердд(ення

положеш{rI про психологiчноi служби у системi освiти Украi'ни>
(зареестровtlно в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 3l лигпrя 2018 рокУ За N9

8851323з7),
- лпста МОН Украiни вiд 15.08.2018 Ns 0U03-229 кПро прiоритетнi нагryями

псI/D(ологiчного супроводу та соцiалъно педагогiчного патронtDку rlаСниКiВ
освiтнъого процесу на 2018-2019 навчальний piK>,

- на в'LIконilшя паказу МОН Украiни вiд 08.08.Z0|'7 р. Nлll27
щодО ПланУ заходiВ розвиткУ психологiчноi служби системи освiти Украiни

на перiод до 2а20 року перед керiвншкамп стоiть завдашшя 100%

забезпечепостi пспхологiч Hoi служби фахiв цямп вiд повiд поi категорri.
_ За неможлtвостi створеннJI мiського/районного н€lвчitпЬнО-



методиtIного центру пслжологiчноi служби системи освiти до
штztтного розпису мiоького/районного методиtIного кабiнету
вводпться посада методпста з психологiчноi службш * фахiвець з

фаховою освiтою згiдно <Положення цро психологiчну службу у
системi освiти Украiни> (зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii
YKpailrra 3l лишlя 2018 року за Ns 885lЗ2337)

У 20|8-2019 навчЕlльному роцi психологiчна служба Bcix piBHiB областi

5 60 практичнID( псrо<ологiв,
1 53 соцiшlьнlп( педагогiв,
15 методистiв з психологiчноi служби MicT та районiво ОТГ
обласlli та MicbKi цештрrr.

Посада методиста з психологiчноi служби € функцiонilJlьно дуже
значною i важливою в cTpyкTypi психологiчноi служби Донецькоi областi.

Враховуючи, що псlл<ологiчну службу мiста/району, ОТГ областi
великiй кiлькостi, практичнi псID(ологи, соцiальнi
закладiв, то вони потребують сво€часного

коордпнування органiзацiйноi та методшчноi роботи, яка за 25 poKiB
iснуванrrя псржологiчноi служби Украiни мае вiдпраlровану i структуру, i
систему роботи.

Хочемо зtвначити, що тенденцiя вiдсутностi методистiв з
псID(ологiчноi служби пегатшвно познача€ться на якостi роботи псIжологiчноi
служби мiста/району/ОТГ та областi в цiлому. А також на якостi донесеннrI
необхiдноi i важлlдвоi iнформачii до практиtIних псlосологiв та соцiальних
педагогiв мiст/районiв, ОТГ областi. Велrкий вiдсоток фахiвцiв психологiчноi
служби зазначаютъ, що майке щодня або рitз у тиждень зttпучаються до
виконання тих видiв дiяльностi, що. не пов'язанi з вlлкошанням посадових
обов'язкiв. Подiбнlй пiдхiд до органiзацii дiяльностi опецiа-шiстiв психологiчноi
служби негативно познача€ться на якостi виконаншI ними безпосереднiх

фуrжцiончtпьних обов'язкiв, мотивацii до пiдвищення власного професiйного

рiвня.
Просимо вас, в цей складнlй для краiни та .ЩонецькоТ областi

час, на виконання наказiв МОН Украiни та .Щепартаменту освiти i науки
пiдтрlлмати психологiчну службу ,Щонечькоi областi на piBHi мiста/району, ОТГ
i звернуги увагу на розв'язанrrя питаннrI, щодо здiйснення управлiння
психологiчною службою MicTa/ району, ОТГ та:

- до 01.09.2019p. ввести посаду методиста з псIlD(ологiчноi служби

ужби.

на-lliчуе 743 фахiвця, з них:

скпадають, в достатньо
педагоги навч€lJIьних

мiста/району/ОТГ,
- прпзначитIл методI[

З повагою, в. о. дире
(050) 1б1 58 30

з пспхологlчноr сл

Н, В. Лугiнець


