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ДОIIЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДОНЕЦЬКА ОБJIАСЕА ШРЖ{ВНА АДМrНТСТРАЩЯ
ДЕIIАРТЛМЕЕТ OCBITИ I НАУКИ

кому-ЕАльнffi зАIdпАд (донЕцькffi овлцсний ЕАвчАльно-
мЕтодичнffi цЕнтр психологrчноi служБи систЕми oCBITи'

ВУЛ. БатЮКа, 20, м, Слов'янськ. Донецька об:tасть, 84i 1б E-rTall, dпmсрs@ukr.пеt, ко.ц €ДРПOу j8844б04

08 11.2t]19 }& 01l0з-198 Н ачацънl.ткам {завiл,чвачам ) чправ;iiнь
iвiддiлrв) освi,ги пцiськiтх рал i
р айдержал Mi HicTp ачir:l. ОТГ.
директор ам (з ав iду в ачапл) ше HTpiB пр актичн оi
пср{хологii i соцiальноТ роботL-1. методистам
уrrравлiнь (вiллi:riв) освiти l,TicbKr.rx рал i
р аi,iлержа;п.r i Hi стр arti t"r. -rlKi в iдпо в i дают ь за
гiс ихол огiчнч слуiкбу-
Дlryекторам зак-цадiв фаховоi пере:вl{щоi
осв iт,i,t. д!Iректор ani пр оф ес iliHoТ (про ф ecllЪo-
технiчноi) освi,ги. ilиректсралл сlтеr{iальни\.
с ан а Iор Hi.t,x з агfu-тьноо св iT н ix rп кiл-iнтернагi в-
нав ч ап ьно-р е абiлiт,ацiй них це HTpiB. дир ектор у
санаторно-оздорсвчOго центру соцiальноi
реабiлiтаuiТ

lЛодо пвсилення та акт,ивiзацiТ заходiв
з проф iлаliтик }l суiцила-,тъ н оi псl в едi HKIT

/{онечью.rЁl обласнлrй навчацъно-lцетодичrп,tй Центр ilсilхоjIогiчноi
служблt срIстеN{И ocBiTll В РеЗу.гrьтатi Brlшaj{KiB рtлзлткованоt суiшlлдальноi
ltоведiнкЕ{ сrэред пiд-цir,кiв та учнiвськоТ ьтолодi та за резупьтата}4рI аналiтllчнl.tх
,га статистi{чних даЕtltх 1цодо ckoeill{x та незавершен}rх счiцlrдiв по областi за
2018 ,га 20l9 poKlT реко}lенду€ псI.{хологiчнiй службi областi п$с}Iлит!t та
актпвiзуЕати заходц шодо профiлактики суiчилальноТ шоведiнкш
ВiДПОВiДНО ДО Наказу N4OH УкраТни кПро затверд}кення ilоложе}{ня гtро
lfсрlхоjlогiчьп, с;r}.жб;ч ч ctacTeMi ocBiTlt УкFаiнlr>> вiд 22.05.201В року }Г! 509
(заре€сl,рованt} в },uliнiстерсr,вi юстitцiТ YKpailllr ЗI лрш}ilt 20]8 року за JVg

885/32зз7). лртста N,{OH Украiни вiд 18.0? .2а$ Jъ t}] lag - 462 uПро гlpiopl;.l,eTHi
Haltpя}.{I.t псl{хологiчного с,Vпроводу та соцiмъно педагогiчногo патронажY
yчаснlткiв освiтнього процесу на 20l9_2020 навчатьнlrй piK>" листа днN4ц гjс
вiд i9.08,2019 л9 0li0з * l49 <ilpo rrрiоритетнi напрямлt роботr.l психоjlогiчrrоi



с-.1vЖби y системi ocBiтir Донецъкоi областi на 2019-2а2а н.р.>l з N,{eToIo

ПОДаПЬшОТ Реачiзацii cTaTTi 76 Законч YKpaiHlr <ГIро ocBiTv>>, ва виконання
ПЛаНУ ЗахоДiв h,{iHicTepcTBa oL]BiTll i науки щодо розвиткy психолсI,iчноi
СЛужбlr cиcTe]\,ll,IocBiTl.t YKpaTHlr на перiод до 2020 року, затвердженого L{аказо}.t

MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 08.08.2017 р. Лч 1l27.
враховyючлт, шо гlершочерговою }wовою попередяtеFltlя сапцоr.убств

серед J-lHiB t. ретелъне пс!tхолого-{lедагогiчне вllявлення дiтей, чиi особлiстiснi

рисt{ ствOрюють пiдвише}{иI".I риl]L{к сyТцлtд,ч. iндlлвiдуальна робота з цiс:ю
КаТеГОРiСю rriдлiткiв та \,чнiвськоi молодi, розробка cllcTeь,lpl профi;rактL{чн}lх
ЗаХОДiв, шр{рока просвiтн}Iцька робота з сiм'ямlt (ллtст N,4iHrcTepcTBa освiти i
Havt(}I Украiни },l9 l/9-241 вiд 2'|.06.2аа1 р.), а сап,lе:

' ВРIЯВJеНня на ocHoBi спостереlltення li експертного оllLттyвання педагогiв
учнiв ,.гр,чпи ризикч". схильнiIх до а.yтоагресii:

' iнДt,tвiдуаiIЬне кOнсультчвання },чнiв для зн}lженнrl психOееtоцilYrного
напрчiкенrlя li надання допол,lогл{ y вирiшеннi конфлiкту (повторнi
ксIJсyjlьтацii).
. irцлrвiл_чацъне консу-цьтyвання батькiв i педагогiв для рOзкрр{.ття особистiсi+ttх

рис л{т}{нрt li попередженнrI конф;riктнI{х си.г}iацiй:
. корекцii",tно-розвивальнy роботу з розвитку couia,rbнIl\ навичок
Пiдвltшtенню вгIевtiеностi в собi, розкрlrва€ позrlтлlвнi стороriи свого

(слрияс

жl.tття й
особистостi):
. психологiчну просвiтч багькiв i педагоI,iв гIро аспектIl с,чirд.lдапьноi
поведirжr,t.

ПРОфiлаКТика суiurлдатьних дiе1 с комплекснипt завдання}I,
ВИкОнанýя якого моiклшве за ефектrrвноТ взасп,tодii рiзних irporпapKiB
СyСпiльства, п,Iа€ бутl,r забе:зпечено Ko}ýliIeKcHI.lM гliдходопц та вироблеЕнrtм
кOнкретноi прев ентивноi страте гii,

У uентрi yвагII iтрашiвникiв психологiчноi службl.r Лонецькоi областi
rtac бутlt крl,rЗOва сlrтl аuiя. конф-пrкт. якIIl"t провокус счТцид, Томy. окрiл,l
соцiально-псt{хOлогiчгtого с\/проводу су,irrилента та f,того отоtIення, необхiдним
€ ПоВернення до джерела лроб;rемного llо,tя та вiдпрацювання стратеr,iй
вl.{ходу з кризовоi сl.tтчацii. Ваiкливо розумiтил що якби проблепlи
вирiш_чвадЕсь ранiше - спроби суТrrилу мог.по б i не бути.

ДОнецьrсий обласнлtl:i нав--IаjIьно-методлlчнлtрi центр гIс}.lхологiчноТ
С-ПУжби cllcTeмi-l освiти надсрtлас llстодIгIнi рекоrrендацiТ щодо профiлактикlt
сyil{l.iдапъних теl+денцiр"r серед учнiв у 20l9-2a20 навча-цьноп,r-v рочi з Yeiмa
vrlatнtrlкa[ttt освiтнього Процес_у (Додаток 1) та рекоменду€ фахiвrшм
ознаI"{оIчltlтIlся бi-Tbrrr детаrIьн0 з норý,lатI,1вною базокl. ]t{е,гOд}lчнимtl



il{aTepifulal,ii{ i рекомендацiяrurи та гiакетоN-i дiагнос,гiтчних еlетодик з

вищезазначеного питання на офiцiйному caflTi лt{ш] ПС : dцggýý.g*д].gý
Наголошrч€ý4о, шо _y систеý:[i освiтlr Украiнlт повшнна дiятrr

психо-qогiчна слуяtба, що забезriеччс свO€часне i систеN,Iатичне tsl.Iвченнll

псl.rхофiзнL{ного розв}lтt{y злобувачiв ocBiTil, MоT}:IBiB ix поведirгклr i дiяльнос,гi
з урахyванюl}I BiKoBtlx. iнтелектчаlьних- фiзичнlтх. геIцернilх та iHпlltx
irцlrвi:tуаlтьних особл1,1востеi-t. сrrрlfiс створенц}о yfulов для в}Iконанr,ш освiтнi.ч
i Bl.TxoBHr{x завдань закладiв ocBiTlr,

I1poc1,1Mo KepiBrrlrKiB зак.-tа.]iв i r-стагtов освiти звернyти увагy на
аКтvа-цънiсть вt,fiце]-]азначеноТ пробле-rrtл та на шеоб.хirнiсть вживання
вiдтrовiднrтх дiйr та заходiв щодо забезпе.lення закладiв i установ ocBiTl.i

фахiвця*тr.r вiдповiдноi категорii в pa1lKax ПLiПЕРЕДЖЕННЯ ТА
ЗАПОБГАНI-1r{ сt,iitlцzuiънLl}i проявам серед пiдrriткiв та учHiвсbKoi шtолодi,

З повагою, в.о. i{,B. Лугiнець
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