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Нача-ltъникам (завiдув ачшл)

управлirъ (вiддiлiв) освiти MicbKlж
рад i райдержадмiнiстраrriй, ОТГ,

завiдувачам цеЕrрiв практичноi
психологii i соцiа.пьноi роботи,

методистам управлiнь (вiддiлiв) освiти
мiських рад i рйдержадмiнiстрацiй,

якi вiдповiдають за псI,D(ологiчну службу,
директорам закпадiв обласноi

комунапьноi власностi

кЩодо розподiлу та тривалостi
робочого ти)кtul црактичного психолога i
соцiального педагога освiтнього зчlкJIаду,
наданнlI oKpeMI.о( робо.поt гlршчriщеrъ (кабiнетiв)
та забезпечеrпrя необхiдпmд,I технi.пппм засобадл
фахiвцiв психологiчноi служби>

Шаповнi керiвllпки!

!онеrркий облаонlй навччtльно-методичнlй центр
ПсI/D(ологiчноi служби системи освiти .Щепартаменту освiти i науки (далi -
ДНNД{ ПС) звертае Balrry увагу, що вйповiдно до наказу МОII Украi'ни вiд
22.05.20|8 року Ns 509 ( зареестровЕtно в MiHicTepcTBi юстицii Украrrи Зl лrшrня

2018 року за Ns 885lЗ2337) про затверджешш Положенrrя про псI/D(ологiчну
службу у системi освiти Украiни, згiдно з роздiлом III. OcHoBHi завданнrц
ПРИнцигпr та фуrкфi гrсихологiчноi служби - тривirлiсть робочого ти)кIuI та
графiк роботи практиrIного психолога i соцiального пед€гога закJIаду освiти
вLIзначаються чинним зrконодtlвством з ypaxyBilш{rlм тшrу закJIаду освiти та



змiсту роботи працiвник4 а також практиrIному психологу (соцiалъному
педагогу):

1.Надасться право здйсшовати свою дiялънiсть як у закладi
освiти (псшсологiчна гросвiта, дiагностшIна консультативнц освiтня дiяльнiсть,
обробка резуJьтатiв дослiджень тощо), так i за його межамш (пiдготовка до
проведеш{я заходiв, оформлення робочоi докумеrrгацii, rrланувilння, звiтнiсть,

рОбота у нilвчirльнО-методиtlних та HayKoBI,D( центрах, громадськI/D( органiзаuiях
ТоЩо) - п.5.

Слiд зzвнаrlити, що щ години мають бути вiлображенi в планi

роботи пр€lктиtlного псIжолога та соцiального педагога.

I.ОРI€НТОВНИЙ РОЗПОДIЛ РОБОЧОГО ЧАСУ
зА основними видАми дшльностl

на 1 ставку практичного психолога ocBiTHix закладiв рiзного ти

Днi
тttжня

Практична
робота

Органiзацiйно-
методична

робота
3агальний час

Понедiлок 5 год, (4 год.) 3 год. 8 год. [4 год.)

BiBTopoK 5 год. (4 год.) 3 год. 8 год. (4 год.)

Середа 5 год. (4 год.) З год. 8 год. (4 год.)

!!I Четвер 8 год, f4 год.) 8 год.
П'ятниця 5 год. (4 год.) 3 год. 8 год. (4 год,J

Всього
20 годин

(16 годин)
20 годин

[2 години}
40 годин
(20 годин)

l у дпкках розрахунок робочого часу практичного психолога HPlt та !НЗ компенсуючого типу

Звертаемо вашу увагу, що час, витрачений на викон€tння того чи
ilшrого виду роботи, може варiюватися залежно вiд:
- звернень до фахiвця психологiчноi служби,

oKpiM того, вiдповiдно до зЕlIIитiв адмiнiстрацiТ зак.lIаду освiти, види роботи i
кiлькiсть робочого часу на iх виконtlннrl може змiнюватися,

- якщо на деякi з наведених видiв робiт не icHye заппту в ycTaнoBi освiти, то
час, в,iдведештЙ на iх виконання, розподiлястьея на iншi види робiт
псI,D(ологiчноi направленостi та узгоджусться з адмiнiстрацiсю. У
психологiчнiЙ роботi мrlють гармонiйно поеднуватися yci види дiяльностi
психологiчноi служби.



3
IIросимО керiвниКiв, при затвердженнi гшанiв роботи фахiвцiв

псlD(ологiчноi служби навчulльнIФ( закл4дiв, взятп до увагп, що протягом
багатьоХ poKiB У .Щонеrркiй областi .Щепарталлентом освiти i науки було
рекоменДов€lнО плануванIШ 8 годшr в денЬ на орг€lНiзацiйну-методшIЕу роботу
на сереДу. У зв'Язку З цим цроВедення бiльшостi обласншr заходiв, консультацiй
для фахiвцiв псlо<ологiчноi служби в теперiшнiй час Iшануетъся, як i ранiше,
cttмe на середу.

2- Пракгичному псId(олоry та соцiагьному педагоry закпаду та устtlнови
освiти надаються KepiBHlTcoM (директором) закJIаду оЪвiти i установи:

oKpeMi робочi та навчаJIьнi прпмiщецня (кабiнегш) шя груповоi та
iндвtдцуа.гьноi робогц
- забезПе,IуIOтьсЯ необхiдпrrмш техНiчнпмШ засобамш, кшщеJUIрським црIryIаддяI4

навчаJьно-метод,I!п{ими матерiшlаlла тощо, що cпpl4rle можtпшоgгi здйснюваги i
ршriзовувати на гrракгlадi ocHoBHi зilвданIщ пршilиrи та фуrпщii псlжологi.rrrоi шrужби
вiдlовiдlо дО ЕтичногО кодексУ практиIIНого псlD(оrЙ (соцiа"гlьного педtгога) ;
п.6.

,,Щоводимо до ваrпого вiдома' що станом на 01.0б.2019р. забезпеченiсть
кабiпетамtл в заIепадах ocBiTll областi склада€:

кабiнетiв гIрактиЕIного псlD(олога _ 387n з HlD( обладнанi комп'ютером - t32
(у минуЛому роф _ з50 кабiнетiВ, l l0 комп'ютерiв);
кабiнетiв соцiального педrгога - 5б, з шо< обладнанi комп'ютером - 23
(у минулому роцi - 49 кабiнетiв, 15 комп'ютерiв);
кабiнетiВ цр€кти[IнIlr( псlD(ологiв/соцiальних педагогiв
мiсце) _ 275, обладнанi комп'ютерами,- а3 (у мшIулому
37 комп'ютерiв);
вiдсугнi кабiнети пр€ктиrIного псlD(олога, соцiа-гtьного педагога - 13
(у мштулому роцi - 17).

всього забезпеченiсть комп'ютерtlми фахiвфв психологiчнот
служби у 2018-2019 н. р. скIIадас 198 одшниць (287о), але у порiвrrяннi з
минулиМ рокоМ с бiльшим на 36 одиниlр, (Додаток 2)

Адмiнiстрацiя та фахiвцi дFIмц пс щорiчно здiйсшоють ана-тliз
стану розвитку служби MicT, рйонiв, отг областi, а також закладiв обласноi
комуна-гlьноi власносТi (закладiВ фаховоi передвищоi освiти; закладiв
професiйноi освiти; спецiа-lrьних, санаторних з€гitльноосвiтнiх шкiл-irтгернатiв,
н€lвч€lльно-реабiлiтацiйних чентрiв тощо) за наданими iнформацiйно-
ана_пiтичними матерiшlшли фахiвцiв псlосологiчноi служби.

(сумiщене робоче
роцi - 284 кабiнети,



Так, у 2018-2019 навч€tJIьному роцi в псI,D(ологiчнiй службi
областi налiчусться 730 фахiвцiв, з HlD(: 560 практи[Iних психологiв, 153

соцiшlьних педiгогiв, 15 методистiв з псшrологiчноi служби MicT та районiв
(Додаток1). У поточному н€lвч€tльному роцi кiлькiсть фахiвцiв псI,D(ологiчноi
служби зросла на 16 осiб: кiлъкiсть практичних психологiв - на 4 особи,
соцiальнIо( пед€lгогiв - на |2 осiб.

Просимо KepiBHИKiB взяти до рiги вищезitзначену iнформацiю, а саме:

- н8дати можllивiсть практиtIним психологам та соцiальним педагогам
ocBiTHix закладiв скористатися cBoiм гIравом вiдповiдно до нzкtlзу МОН УкраiЪи

щодо розподiлу та тривалостi робочого тюкtш - особливо в тих закJrадrlх освiти,

де фахiвешь не забезпечений Hi окремим кабiнетом, Hi вiдповiдrтими
технiчнlшrи засобами i вiдповiдно до cTaTTi 50 Кодексу зiконiв про праIцо

YKpaiHlt взяти до рiги, що тривалiсть робочого часу працiвнlпсiв не може
перевиIIIувати 40 годшr на тIDкдень

- забезпечитп прчктичнIlD( психологiв та соцiа-ltьних педагогiв закладiв
освiти окремими робочими прlлмiщеннями (кабiнетапrи) та необхiдrмми
техrriчпшмш засобамп для можливостi свосчаспого здiйснення
систематlлчного вивченtul психофiзиtlного розвитку здобувачiв освiти, мотивiв
ix поведirпси i дiяльностi з урахраш{rIм вiкових, iкгелекту€lльних, фiзичlптх,
гендерних та irпrrих iндlвцуальних особливостей, що сприя€ створенню умов
для виконанIuI ocBiTHix i виховних завдчlнь закладiв освiти.

З повагою, в.о. Н.В. Лугiнеls


