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08. 10,2019 N9 01i03- 1 7б Нача.ttьникам (з ав iдув ач ам)
угrравлiнъ (вiддiлiв) освiти мiських
рад i райдержадмiнiстрацiй, ОТГ

Про введенIUI посад практиtIнlD( психологiв
та соцiальних педагогiв в з€lкJIад€lх освiти
в рамкж попередженшя суiцлtдальпоi
поведiнки серед пiдлiткiв
та yrHiBcbKoi молодi

За результатами статисти.IнID( та аналiтичнID( дtlних щодо скоених
та незавершених суi'tцлдiв по областi за 2018 та 2019 роки - даннi випадки
частково мЕlJIи мiсце саме в тих ocBiTHix з€lкJIадах, де вйповiдrrий час була
вцсутня посада практпчного психолога та соцiального педагога.

На виконаннrI наказу Мон Украi'rrи вiд 22,05,2018 року Ns 509
<про затвердження Положення про псlосологiчну службу У системi освiти
Украiни> (зареестров€lно в MiHicTepcTBi юстлпlii Украiни 31 лl.шlня 2018 року за
J& 885l32зз,l), н€кzlзу мон Украiни вiд 08.08.2017 року Nsl127 ,Лро
затвердЖеннrI ПланУ заходiВ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни щодо розвLrгку
психологiчноi служби системи оовiти Украiни на перiод до 2020 року) та листа
,Щонеrщкого обласного нtlвч€tльно-методиtlного цекгру психологiчноi, служби
системи освiти вiд 03.0б.2019 року ]ф 01/03-114 щодо збереженtUI та введенюI
ставок та посад методистiв з психологiчноi служби перед керiвlтиками стоiтъ
завдашш до 2020 року стовiдсоткового забезпечення закладiв освiти областi
прtктиtlними психологilми та соцiальними педагогами, у тому числi методистами
З психологiчноi служби мiста/району, отГ методичrпаХ кабiнетiв/управлiнь
(вiддiлiв) освiтИ та центрИ пр€ктиtlноi психологii та соцiальноi роботи фахiвцями
вiдповiдноi категорii.



ЗвертаеМО BaIrrY увагу, що У системi о."rr" Украiни повиппа дiяти
псrжологiчна служба, що забезпечуе своечасне i систематиtIне вивченнrI
псюсофiзиtlного розвитку здобувачiв освiти, мотrазiв ix поведilши i дiяльностi з

гендерних та iнших
для виконаннrI ocBiTHix i

урахуванням BiKoBro<, iкгелектуаJIьних, фiзичнrос,
iндlлвiдуальних особлlвостей, спр}rrl€ створенню умов
виховних завд€lнь закладiв освiти.

просшло kepiBHlжiB закладiв i установ освiти звернути увагу на
актуальнiсть вшце3азначеноi проблеми та на необхiднiстъ вживанII;I вiдповiдних
ДiЙ Та ЗаХОДiВ Щодо забезпеченFuI закладiв i установ освiти фахiвцями вiдповiдноi
категорii " parna* попЕрЕрIсш{Я та запобiгання .уr,,"о-ьним проявам
серед пiдлiткiв та ylHiBcbKoi молодi.
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