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І. Стан забезпеченості фахівцями та розвиток психологічної служби області.  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 

року №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі 

освіти України» та на виконання статті 76 Закону України «Про освіту» 

психологічна служба у системі освіти України забезпечує своєчасне і 

систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх 

поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, 

гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для 

виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та 

інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, 

надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам 

освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Діяльність 

психологічної служби у системі освіти України здійснюється практичними 

психологами, соціальними педагогами, методистами та директорами 

(завідувачами) навчально-методичних кабінетів/центрів/лабораторій.  

Події останніх місяців, які відбуваються в Україні, вкрай складна 

соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-

психологічного захисту і психологічної допомоги всім учасникам освітнього 

процесу. Сьогодення передбачає перезавантаження української освіти з 

оновленням наявного алгоритму професійної діяльності та переглядом 

методології роботи з усіма учасниками освітнього процесу (здобувачами освіти, 

батьками/законними представниками дитини, педагогічними працівниками), 

зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат із використанням 

ефективних методів практичної психології та соціальної педагогіки (роботи). 

Завдання психологічної служби Донецької області визначаються 

відповідно до стратегії розвитку системи освіти України і водночас залежать від 

особливостей регіональної політики, ситуації, яка складається в регіоні та 

трансформується відповідно до змін у нормативно-правовій базі.  

Наразі, першочерговим завданням працівників психологічної служби є 

пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та 

розвиткової роботи. У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення 

професійної діяльності працівників психологічної служби у системі освіти 

(практичних психологів, соціальних педагогів та методистів). 

Враховуючи вищезазначене, необхідна тісна взаємодія керівників закладів 

і установ освіти та фахівців психологічної служби для подолання негативних 

психологічних наслідків подій (стресові та посттравматичні стани тощо), що 

відбуваються в країні, для всіх учасників освітнього процесу. 
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Відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» в результаті аналізу даних, в 

Донецькій області спостерігається позитивна динаміка до збільшення кількості 

працівників психологічної служби та виокремлений відсоток забезпеченості 

закладів освіти фахівцями психологічної служби (у ставках) відповідно до 

потреби у 2019-2020 н. р. у розрізі областей: 

 
Рис. 1 

Отже, відповідно звертаємо увагу та переконливо просимо керівників 

управлінь (відділів) освіти вжити заходів для стовідсоткового забезпечення 

закладів освіти практичними психологами, соціальними педагогами, 

методистами та забезпечення ставками практичного психолога і соціального 

педагога у закладах освіти відповідно до нормативної потреби для організації 
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За результатами аналізу даних, які надійшли від фахівців психологічної 

служби 13 міст, 12 районів, 11 об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) 

Донецької області у 2019-2020 навчальному році кількість фахівців 

психологічної служби становила – 760 осіб, з них: 

 Практичних психологів – 563 особи; 

 Соціальних педагогів – 155 осіб; 

 Методистів/ завідувачів (директорів), фахівців ЦПП (СР) – 42 особи. 

Забезпеченість фахівцями психологічної служби в закладах освіти має 

позитивну тенденцію до збільшення, загалом чисельність фахівців збільшилась 

у порівнянні з минулим навчальним роком на 17 осіб. 

 
Рис. 2 

З 2017 по 2020 роки загальна кількість фахівців психологічної служби 
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Заслуговує на схвалення діяльність органів управління (відділів) освіти 

щодо збільшення кількості фахівців психологічної служби у закладах освіти, 

зокрема у м. Краматорськ, м. Торецьк, Слов’янському районі, Нікольському 

районі, Бахмутській міській ОТГ, Соледарській міській ОТГ. 

Загальна кількість фахівців психологічної служби у містах області: 

 
Рис. 3 

Загальна кількість фахівців психологічної служби у районах області: 

 
Рис. 4 
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Зауважимо, що показник забезпеченості фахівцями психологічної служби 

(практичними психологами і соціальними педагогами) у закладах освіти 

знизився у порівнянні з минулим навчальним роком у таких містах та районах: 

м. Селидове, м. Маріуполь, Бахмутському районі, Волноваському районі.  

Загальна кількість фахівців психологічної служби у ОТГ області: 

 
Рис. 5 

 

Загальна кількість фахівців психологічної служби у закладах освіти 

обласної комунальної власності: 

 
Рис. 6 
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Окремого схвалення заслуговують керівники закладів обласної 

комунальної власності, а саме: закладів фахової передвищої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації та спеціальних, 

санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів щодо стану збереження та значного 

збільшення кількості фахівців психологічної служби закладів освіти. 

В області продовжують функціонувати 4 центри практичної психології і 

соціальної роботи:  

 м. Костянтинівка (3 особи),  

 м. Лиман (3 особи),  

 м. Маріуполь (2 особи),  

 Бахмутська міська ОТГ (4 особи). 

У містах та районах Донецької області, таких як: м. Мирноград, 

Мангушський район, Олександрівський район – посади методистів, які 

відповідають за психологічну службу є вакантними. 

У таких містах, районах, ОТГ, як: м. Покровськ, Нікольський район, 

Андріївська ОТГ, Званівська ОТГ, Миколаївська ОТГ, Олександрівська ОТГ, 

Сіверська ОТГ, Шахівська ОТГ – ставки методистів, що відповідають за 

психологічну службу, на жаль, взагалі не передбачені штатними розписами. 

З 2017 по 2020 роки відбулося збільшення забезпеченості матеріально-

технічних умов і зменшення відсутніх робочих міст практичних психологів і 

соціальних педагогів, а саме: 

• кабінети практичних психологів – на 38 збільшилось, обладнанні 

комп’ютерами – на 151 збільшилось; 

• кабінети соціальних педагогів – на 14 збільшилось, обладнанні 

комп’ютерами – на 44 збільшилось; 

• кабінети практичних психологів/соціальних педагогів – на 152 

збільшилось, обладнанні комп’ютерами – на 50 збільшилось; 

• відсутні кабінети практичного психолога, соціального педагога – на 12 

зменшилось; 

Забезпеченість комп’ютерами фахівців психологічної служби 

збільшилось на 245 одиниць. 
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Забезпеченість фахівців психологічної служби кабінетами та технічним 

обладнанням: 

 
Рис. 7 

Діяльність фахівців психологічної служби з усіма учасниками освітнього 

процесу за напрямами роботи у 2019-2020 навчальному році: 
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Враховуючі вищезазначені показники, надані фахівцями психологічної 

служби у 2019-2020 навчальному році, зазначаємо, що за напрямами роботи 
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здобувачів освіти, інші показники значно нижче та не добігають навіть до 10 %. 

Звертаємо увагу на необхідність посилення роботи та підвищення показників 

діяльності фахівців психологічних служб закладів освіти у всіх напрямках, 

особливо, в таких як: корекційна робота, профілактична робота, консультування. 

Отже, звертаємо увагу керівників управлінь (відділів) освіти, керівників 

закладів освіти усіх типів та форм власності на необхідність вжиття заходів у 

2020-2021 навчальному році щодо: 

 стовідсоткового забезпечення закладів освіти практичними психологами, 

соціальними педагогами, методистами; 

  сприяння забезпеченню ставками практичного психолога і соціального 

педагога у закладах освіти відповідно до нормативної потреби; 

 стовідсоткового забезпечення фахівців психологічної служби закладів освіти 

кабінетами; 

 забезпечення фахівців психологічної служби закладів освіти інформаційно-

комунікаційними технологіями, Інтернетом; 

 покращення методичного та технічного забезпечення діяльності працівників 

психологічної служби, в тому числі, і в закладах освіти новостворених 

територіальних громад; 

 проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Розвивальні програми»; 

 запровадження на сайті закладу освіти сторінки «Кабінет 

психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування; 

 впровадження факультативних курсів, гуртків психологічного та соціально-

педагогічного спрямування, «годин психолога»; 

 здійснення профілактичних заходів у закладах освіти щодо зниження рівня 

вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнів та учнівської 

молоді; 

 посилення профілактичної роботи з подолання правопорушень, злочинності 

серед неповнолітніх, запобігання та протидії насильству, торгівлі людьми; 

 впровадження шкільних служб порозуміння в закладах освіти, створення 

безпечного освітнього середовища; 

 проведення заходів з профілактики та корекції суїцидальної поведінки серед 

здобувачів освіти; 

 надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах ООС, підтримка 

та інтеграція ВПО; 

 забезпечення психологічного і соціально-педагогічного супроводу 

інклюзивного навчання дітям з ООП. 
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ІІ. Алгоритм організації професійної діяльності працівників психологічної 

служби у закладах/установах освіти під час карантину. 

Сьогодення передбачає перезавантаження української освіти з 

оновленням наявного алгоритму професійної діяльності та переглядом 

методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та 

пріоритетів з процесу на результат із використанням ефективних методів 

практичної психології та соціальної педагогіки/роботи. У зв’язку з цим, 

суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників 

психологічної служби у системі освіти (практичних психологів, соціальних 

педагогів та методистів). Саме психологічна служба покликана навчити як 

жити в злагоді з самим собою та з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, 

щоб життя приносило задоволення. Тому першочерговим завданням 

працівників психологічної служби є пошук дієвих засобів методів 

профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи. 

Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. Останнім 

часом увага світу прикута до масового розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19. На цей час в результаті 

подовження терміну карантину в країні продовжують мати місце обмеження 

ресурсів для населення, зниження активності та соціальних контактів, що не 

може не впливати на психічне самопочуття людей. Така ситуація виявилася 

стресовою для усіх учасників освітнього процесу. 

Таким чином, актуальним завданням в діяльності керівників 

закладів освіти усіх типів є сприяння організації ефективної роботи 

працівників психологічної служби в період карантину. Зростає 

необхідність свідомої активності керівників закладів освіти, спрямованої на 

підтримку, регулювання і формування здорового соціально- психологічного 

клімату у педагогічному колективі й закладі в цілому. Тому необхідна тісна 

взаємодія керівника навчального закладу освіти та фахівців психологічної 

служби для подолання негативних психологічних наслідків подій (стресові та 

посттравматичні стани тощо), що відбуваються в країні, для всіх учасників 

освітнього процесу. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» від 

16.03.2020 року № 406; Положення про психологічну службу у системі освіти 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

22.05.2018 року № 509, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 

2018 р. за № 885/32337; листа Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019  

року № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у 



13 

 

системі освіти України», листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

27.07.2020 року № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні  напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» важливими завданнями в роботі 

працівників психологічної служби з учасниками освітнього процесу, і, в першу 

чергу, зі здобувачами освіти в період карантину та самоізоляції є: 

1. Зниження рівня тривоги, страхів, паніки. 

2. Підвищення рівня стресостійкості та підтримка емоційної 

рівноваги. 

3. Запобігання соціальним ризикам серед дітей та підлітків, які 

перебувають вдома без догляду дорослих. 

Також, враховуючи підвищений попит на послуги працівників 

психологічної служби з означених вище питань, важливим є збереження 

емоційного, психічного та фізичного здоров’я самих фахівців. Адже, надати 

ефективну і своєчасну фахову допомогу іншим можливо тільки за умови 

знаходження в ресурсному стані за усіма критеріями професійного здоров’я. 

Необхідно бути впевненими у тому, що ви спроможні допомагати іншим як 

фізично, так і емоційно. Згідно з міжнародними стандартами надання першої 

психологічної допомоги, відповідальне надання допомоги також означає 

піклування і про власне здоров’я та благополуччя. 

Для забезпечення належних результатів та вимог до професійної 

діяльності, з урахуванням вищезгаданого, а також ґрунтуючись на стандартах 

відновлювальної поведінки в стресових ситуаціях та адаптувавши їх в контексті 

вимог до професійної діяльності працівників психологічної служби у системі 

освіти, фахівцям важливо дотримуватися рекомендацій щодо організації 

професійної діяльності в умовах карантину, а саме: 

1. Працюючи дистанційно (у гнучкому режимі роботи), дотримуйтесь 

звичного алгоритму організації робочого часу та адаптуйте план роботи на 

період карантину. 

1.1.. На основі річного плану роботи складіть адаптований план роботи на 

період карантину з чітким визначенням термінів виконання та цільових 

груп, а також з урахуванням особливих вимог щодо здійснення окремих 

функціональних напрямів роботи працівників психологічної служби у системі 

освіти.  

Наголошуємо на тому, що в адаптований план роботи можуть бути 

включені заходи з таких розділів річних планів роботи працівників 

психологічної служби: «Консультування», «Просвіта», «Зв’язки з 

громадськістю» (окремі можливі для виконання в дистанційному режимі заходи 

з відповідного розділу у плані роботи соціального педагога та практичного 
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психолога), «Навчальна діяльність» (окрім програм, які передбачають 

тренінгову форму роботи та містять вправи, які не рекомендується проводити з 

дітьми в онлайн-режимі з метою запобігання ризиків психологічного 

травмування), «Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з 

громадськістю)». Також, до адаптованого плану роботи можуть бути включені 

заплановані для проведення «Години психолога» (за умови наявності як у 

працівників психологічної служби, так і в учасників освітнього процесу 

можливостей використання онлайн-ресурсів для дистанційного навчання), окрім 

тих, які включають діагностичну або корекційно-розвиткову складову.  

Щодо заходів з розділу «Профілактика», на розсуд працівників 

психологічної служби, в адаптований план роботи можуть бути включені тільки 

ті форми роботи, які мають на меті формування навичок безпечної поведінки та 

можуть бути проведені з цільовими групами у форматі кінолекторію чи 

відеопрактикуму/онлайн-практикуму з обов’язковою рефлексією від учасників 

освітнього процесу за результатами заняття. 

Враховуючи особливі вимоги щодо здійснення діагностичної, 

корекційно-розвиткової та окремих форм профілактичної роботи (у т. ч. 

розвиток соціальних навичок), які потребують безпосереднього контакту зі 

здобувачами освіти та дотримання етичних принципів, зокрема, 

невтручання сторонніх осіб, конфіденційності та інших, ці заходи не можуть 

бути проведені у дистанційному режимі, якщо порушуються вищезазначені 

вимоги! 

Виняток серед видів діагностичної роботи можуть становити онлайн-

опитування та/або онлайн-анкетування загального змісту. Наприклад, з 

метою: вивчення актуального емоційного стану здобувачів освіти, їх батьків, 

педагогічних працівників (планують практичні психологи окремо для кожної 

цільової групи) та працівників психологічної служби (планують методисти, 

працівники Центрів психологічної служби); з’ясування інформаційних потреб 

учасників освітнього процесу з питань, які входять у межі повноважень та 

компетенції працівників психологічної служби (загальне опитування у співпраці 

практичного психолога і соціального педагога) та потреб працівників 

психологічної служби (планують методисти, працівники Центрів психологічної 

служби); щодо обізнаності учасників освітнього процесу у можливостях 

отримання допомоги на «гарячих лініях» громадських організацій, у т. ч. з 

питань захисту прав дитини, запобігання ризиків потрапляння у ризиковані 

ситуації тощо (планують соціальні педагоги). При цьому, такі опитування 

рекомендовано організовувати за допомогою Google-форм з метою дотримання 

принципу конфіденційності та предметності надання допомоги за результатами 

діагностики. По факту проведених анкетувань/опитувань працівники 
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психологічної служби оформлюють необхідну професійну документацію 

(протокол групової чи індивідуальної психологічної діагностики або соціально-

педагогічного вивчення, аналітичну довідку, рекомендації). Також, одним із 

видів діагностичної роботи працівників психологічної служби може бути 

моніторинг відгуків, коментарів, обговорень під розміщеними інформаційно-

просвітницькими або профілактичними матеріалами, текстовим форматом 

групових консультацій. 

1.2. Виконуйте свої посадові обов’язки в обсязі, можливому в умовах 

карантину, а саме щодо здійснення консультативної, просвітницької, 

організаційно-методичної роботи (зокрема, робота з документацією, підготовка 

інформаційно-методичних матеріалів, розробка тренінгів, програм тощо, 

самоосвіта (у т. ч. підвищення кваліфікації, отримання професійних 

спеціалізацій в режимі дистанційного навчання, вивчення професійної 

літератури тощо), розміщення професійної інформації на онлайн-ресурсах 

закладу освіти чи в онлайн-групах учасників освітнього процесу/професійної 

спільноти), зв’язків з громадськістю (зокрема, «гарячими лініями», 

громадськими організаціями, які надають/організовують консультативну та іншу 

соціально-психологічну допомогу в період карантину) відповідно до 

адаптованого плану роботи. Працівникам Центрів психологічної служби та 

методистам обов’язково включити в адаптований план роботи, окрім згаданих 

вище, онлайн-заходи, спрямовані на збереження емоційного здоров’я фахівців 

(інтервізійні онлайн-групи, онлайн-супервізія з використанням доступних 

платформ з можливостями відеозв’язку (наприклад: Viber, Skype, Zoom, Jitsi 

Meet та інші), а також заходи з експертної діяльності (вивчення матеріалів з 

досвіду роботи працівників психологічної служби, рецензування матеріалів 

тощо). 

1.3. Рекомендовані форми організації консультування: 

а) індивідуальне та групове онлайн-консультування з використанням доступних 

платформ з можливостями відеозв’язку (Viber, Skype, Zoom, Jitsi Meet, інші); 

б) групові консультації у текстовому форматі для окремих цільових груп з 

розміщенням на сайті закладу освіти, в онлайн-групах (Viber, закриті facebook-

групи) учнів, батьків, педагогічних працівників, працівників психологічної 

служби; 

в) індивідуальне онлайн-консультування з використанням вище згаданих 

доступних платформ з можливостями відеозв’язку або у форматі телефонного 

спілкування та листування (електронна пошта, Messenger, Viber, Skype, інші). 

1.4. Рекомендовані форми організації просвітницької роботи (за наявності 

технічних можливостей та доступних онлайн-ресурсів): 



16 

 

а) відеовключення у прямому ефірі на платформі онлайн-спільнот закладу освіти 

(для методистів і працівників Центрів психологічної служби – на платформі 

професійних онлайн-спільнот) або особистих/професійних сторінок фахівців у 

facebook, аналогічних групових чатів у Viber (так звані «5-хвилинки корисної 

інформації») не менше одного разу на тиждень або у конкретний день і час для 

окремих цільових груп (здобувачі освіти, батьки, педагогічні працівники); 

б) розміщення відеоматеріалів просвітницького та профілактичного 

спрямування на сайті закладу/установи освіти, на платформі онлайн-спільнот 

закладу освіти або професійних спільнот/груп у facebook, поширення їх у 

відповідних групових чатах у Viber з пропозицією питань для обговорення; 

в) розміщення текстового формату матеріалів просвітницького спрямування на 

доступних ресурсах, поширення їх у відповідних групових чатах у Viber з 

пропозицією питань для обговорення; 

г) інші форми онлайн-спілкування, доступні фахівцю та учасникам освітнього 

процесу/професійній спільноті. 

1.5. Здійснюйте щоденний облік виконаної роботи. 

1.6. Оформлюйте професійну документацію по факту виконаної роботи, а 

саме: 

- протоколи консультацій (індивідуальних та групових), наданих в онлайн-

режимі, окрім консультацій, розміщених в текстовому форматі (фіксуються у 

«Журналі щоденного обліку роботи» як організаційно-методична робота з 

обліком фактично витраченого часу на підготовку тексту та зазначенням дати і 

ресурсу їх розміщення); 

- протоколи онлайн-анкетування/опитування (за умови їх проведення із 

дотриманням наданих вище рекомендацій). 

Перелік та форми професійної документації працівників психологічної служби 

визначені: 

- листом МОНУ від 24.07.2019 року № 1/9-477 «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України»; 

- листом КЗ ДНМЦ ПС від 13.08.2019 року №01/03-144 «Про використання у 

роботі типової документації практичного психолога та соціального педагога 

освітнього закладу»;  

- листом КЗ ДНМЦ ПС від 20.05.2019 року №01/03-94 «Щодо ведення 

відповідної документації керівниками психологічних служб міст/районів/ ОТГ 

області»;  
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- листом КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2019 року №01/03-143 «Форма річного 

планування роботи практичного психолога та соціального педагога закладів 

ОКВ»;  

- листом КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2019 року №01/03-142 «Форма річного плану 

роботи методиста психологічної служби міста/району/ОТГ, директорів 

(завідувачів) центрів практичної психології, практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів освіти міст/районі/ ОТГ області». 

1.7. Будьте на постійному зв’язку в період робочого часу: відповідайте на 

дзвінки керівника закладу/установи освіти та учасників освітнього процесу, 

перевіряйте електронну пошту та оперативно відповідайте на листи, у разі 

потреби – надавайте необхідну звітну статистичну інформацію про стан 

виконання адаптованого плану роботи або інші статистичні чи аналітичні звіти з 

питань та в межах компетентності вашої професійної діяльності. 

1.8. Дотримуйтесь інших вимог організації професійної діяльності у 

гнучкому (дистанційному) режимі відповідно до наказу керівника 

закладу/установи освіти з означеного питання. 

1.9. Майте у швидкому доступі перелік та за потреби оновлюйте базу 

актуальних інформаційних даних про установи, заклади, громадські 

об’єднання та ініціативи, урядові та неурядові «гарячі лінії», які можуть надати 

психологічну, соціальну та медичну допомогу громадянам у період карантину. 

2. Обмежте споживання новин надійними джерелами, особливо щодо 

ситуації з вірусом. 

Користуйтеся тільки достовірною та перевіреною інформацією, 

критично ставтеся до інформаційних джерел. При поширенні отриманої 

інформації в рамках здійснення просвітницької та/або консультативної роботи 

дотримуйтеся таких правил ефективної комунікації: адресність матеріалів та 

відповідність особливостям цільової аудиторії (вік, соціальна група, 

психологічні особливості тощо); доцільність (відповідність меті) надання 

інформації; зрозумілість та рівень безпеки для психологічного і фізичного 

здоров’я адресата; форма і час (вчасність) передачі інформації. 

Обмежуйте самі й рекомендуйте учасникам освітнього процесу, особливо 

дітям та підліткам, обмежувати час, проведений у новинах та соціальних медіа, 

особливо з питань карантину; замінювати його на інші види діяльності, не 

пов'язаними з карантином чи ізоляцією (читання книг, слухання музики, освітня 

діяльність, перегляд мотивуючих, позитивно забарвлених відеофільмів, 

відпочинок, творчість, гра у настільні інтелектуальні ігри та інші ресурсні види 

життєдіяльності). 
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3. Піклуйтеся про своє професійне та емоційне здоров’я. 

Організація роботи в гнучкому (дистанційному) режимі роботи, зокрема 

збільшення рівня потреби у використанні та вільному володінні онлайн-

ресурсами, відео/онлайн-виступах, а також проведення великої кількості часу за 

комп’ютером, в режимі телефонного спілкування, наявні технічні ризики в 

процесі організації онлайн-спілкування з учасниками освітнього процесу, 

відсутність можливості професійного спілкування у звичному режимі, інші 

організаційні ризики, спричинені невизначеністю термінів карантину, зовнішні 

та особистісні фактори, зокрема, ризик ретравматизації у процесі надання 

консультативної підтримки можуть викликати у фахівців підвищений рівень 

тривожності, надмірну втомлюваність, емоційну виснаженість. Як уже 

згадувалося вище, ефективність та своєчасність надання фахової допомоги 

учасникам освітнього процесу напряму залежить від стану професійного та 

емоційного здоров’я працівника психологічної служби. Дотримання правила 

«Власна безпека перш за все» є важливою умовою попередження та 

профілактики професійного вигорання фахівця. 

3.1. Яких організаційних умов необхідно дотримуватися фахівцю в період 

карантину та суворої самоізоляції, щоб попередити власне професійне, 

зокрема, емоційне вигорання. 

А. Ефективно розподіліть робочий час та навантаження. Щоб працювати без 

виснаження та зберігати свою життєву ефективність, доцільно використовувати 

правило «8 годин»: 8 годин — час для роботи (з урахуванням гнучкого формату), 

8 годин — час для відпочинку та особистих справ, 8 годин — для сну. 

Обов’язково дотримуйтеся режиму харчування, питного режиму (не менше 1,5-

2 літрів чистої питної води за добу), режиму відпочинку і сну. Пам’ятайте, що в 

процесі робочого часу у вас зберігається час на обідню перерву. Також, 

враховуючи посилений режим роботи з онлайн-ресурсами, кожні 2 години 

важливо робити 10-15-ти хвилинну перерву для відпочинку та переключення, а 

також запобігання втоми чи захворювання очей. Для ефективного розподілу 

навантаження протягом дня важливо проаналізувати та визначити індивідуальні 

періоди підвищеної активності особистості. У кожної людини є свої цикли, 

періоди, протягом яких її сили, енергія та здатність зосереджуватися на 

виконуваній роботі циклічно змінюються. 

Б. По можливості застосовуйте методи командної роботи. Наприклад, 

залучайте адміністраторів сайтів закладів/установ освіти, класних керівників до 

розповсюдження створених вами інформаційних матеріалів на онлайн-

ресурсах/у онлайн-спільнотах учасників освітнього процесу. Також, у разі 

наявних можливостей, ви можете домовлятися між собою (практичний психолог 
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та соціальний педагог) про спільне проведення відеозаходів або проведення 

онлайн-опитування із загальних питань. Керівники психологічних служб можуть 

організовувати професійну спільноту (при наявності технічних можливостей) 

для проведення циклу тематичних відео-включень з розподілом часу, днів, 

тематики та цільових аудиторій. 

В. Розподіляйте пріоритети між задачами. Цієї умови необхідно 

дотримуватися вже при складанні адаптованого плану роботи на період 

карантину. Встановлення пріоритетів — це вміння планувати час відповідно до 

значення і важливості завдань, а не їх питомою вагою у загальній кількості справ. 

Зокрема, в адаптовному плані мають бути в першу чергу враховані види роботи 

з категорії «Важливі й невідкладні справи» (ті, які дуже важливі й не терплять 

зволікання) та «Важливі, але не дуже термінові справи» (це те найважливіше, що 

терміновим стане незабаром) 

Г. Критично оцінюйте свій професійний, емоційний і фізичний стан та 

своєчасно звертайтеся за потрібною фаховою допомогою. Критичне 

ставлення до стану свого здоров’я є важливою умовою запобігання як 

професійного, зокрема, емоційного вигорання, так і ускладнення фізичного 

стану. При перших тривожних симптомах, що можуть свідчити про соматичні 

захворювання, зверніться на консультацію, для початку у телефонному режимі 

до сімейного лікаря та суворо дотримуйтеся його рекомендацій. У разі 

виникнення професійних питань, які викликають у вас труднощі, 

внутрішні/зовнішні конфлікти або спричиняють відчуття тривоги, дискомфорту, 

тощо, зверніться до фахового методиста на консультацію чи супервізію, або до 

колег із професійної спільноти. Також можливим є організація у період 

карантину онлайн-інтервізійних зустрічей або онлайн-груп професійної 

підтримки. Своєчасне і якісне отримання професійної допомоги впливає на 

рівень задоволеності роботою. Також, організація професійного спілкування 

сприятиме підтримці психологічного комфорту. 

Д. Застосовуйте методи самодіагностики та саморегуляції емоційного стану. 

Це допоможе вам критично оцінити стан свого професійного здоров’я та вчасно 

підтримати або врегулювати свій емоційний стан. 

Е. Створюйте умови для формування та/або відновлення особистісного 

ресурсу. Пам’ятайте, що питання поновлення та збагачення особистісного і 

професійного ресурсу є важливим не тільки в період відпусток або у вихідні дні, 

а кожного дня. Включіть у режим дня ті види життєдіяльності, які дарують вам 

відчуття комфорту, задоволення, спокою, радості, а також підвищують рівень 

вашої безпеки, життєвої енергії та активності. 
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Ж. Дотримуйтесь правил психологічної безпеки в процесі професійної 

діяльності. Важливо пам’ятати, що іноді майже немає можливості вплинути на 

зовнішні обставини та умови, які сприяють стресу та спричиняють/можуть 

спричинити вигорання. Позитивного ефекту можна досягати, якщо 

усвідомлювати та коригувати власні індивідуально-психологічні особливості, 

які можуть впливати на рівень вашої стресостійкості, розвивати необхідні якості 

та вміння, а також дотримуватися правил психологічної безпеки з метою 

формування особистісного ресурсу протистояння синдрому вигорання. Дбайте 

про себе, щоб мати змогу піклуватися про інших! 

До індивідуально-психологічних особливостей та умінь, що допомагають 

фахівцю запобігти професійним деформаціям, зокрема, відносять: 

 добрий стан здоров’я та свідома, цілеспрямована турбота про свій фізичний стан 

(заняття спортом, здоровий спосіб життя та ін.); 

 висока і адекватна самооцінка та впевненість у собі, своїх здібностях та 

можливостях; 

 досвід успішного подолання професійного стресу; 

 здатність до конструктивних змін у напружених умовах; 

 висока мобільність; 

 відвертість; 

 товариськість; 

 самостійність; 

 прагнення спиратися на власні сили (не залежати від інших); 

 здатність формувати і підтримувати у собі позитивні, оптимістичні настанови і 

цінності — як відносно до самих себе, так і до інших людей і життя взагалі; 

 вміння звернутися по допомогу (у разі необхідності); 

 вміння задавати ефективні запитання; 

 вміння приймати допомогу. 

Профілактичні заходи мають спрямовуватися на зняття емоційної напруги, 

підвищення професійної мотивації, встановлення балансу між витраченими 

зусиллями і одержуваним результатом. 

ВАЖЛИВО! Актуальним питанням є дотримання рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо дотримання професійних прав 

педагогічних працівників, а отже і працівників психологічної служби, 

зокрема, у частині збереження заробітної плати. Відповідно до п. 77 Інструкції 

про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року №102, у випадку, коли 

в окремі дні освітні заходи не проводяться з незалежних від педагогічного 

працівника причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної 
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плати, встановленої при тарифікації, за умови, що педагогічний працівник 

виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. 

Працівники психологічної служби усіх рівнів підпорядкування 

(методисти, працівники Центрів психологічної служби, практичні психологи, 

соціальні педагоги) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» 

від 16.03.2020 року № 406 на період карантину мають право працювати у 

гнучкому (дистанційному) режимі роботи із використанням технологій та 

онлайн-ресурсів для дистанційного навчання. 

 

Рекомендації  

щодо річного плану роботи на 2020-2021 н. р. 

в умовах подовження карантину 

1. Рекомендуємо річний план роботи на 2020-2021 н. р. за необхідністю 

модифікувати на час карантину та визначити актуальними наступні напрямки: 

1.1 Просвіта та профілактика (на вебсайтах закладів освіти, в чатах, в oнлайн 

групах педагогів/батьків/учнів в телеграм, Viber та інші). 

Орієнтовна тематика: «Вплив зайнятості на зниження рівня тривоги й 

емоційного стану», «Як не піддатися загальній паніці», «Вплив засобів масової 

інформації на психіку дітей», «Поради щодо зберігання спокою», «Перебування 

в соцмережах під час карантину: фейки та перевірка фактів», «Рекомендації для 

учасників освітнього процесу щодо заходів безпеки проти коронавірусу», «Як 

важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями» та інші. 

1.2. Консультування індивідуальне, рідше групове (онлайн режимі, Skype 

режимі, телефонному режимові  та інші). 

Орієнтовна тематика: «Яким чином поліпшити соціальну ізоляцію?», «Які 

поради давати батькам і дітям під час карантину?», «Яким чином цікаво 

організувати спільне дозвілля?», «Як розмовляти з дітьми про коронавірус?» та 

інші. 

1.3. Організаційно-методична робота (підготовка до проведення заходів, 

оформлення робочої документації, складання індивідуального плану самоосвіти, 

обробка та узагальнення результатів досліджень (якщо такі залишилися 

невиконаними), розробка тренінгів, семінарів, програм, занять та матеріалів до 

їх проведення, впорядкування документації та оформлення методичних 

рекомендацій, створення або оновлення інтернет-сторінок, ознайомлення з 

сучасною методичною літературою з психолого-педагогічної тематики та інші). 
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1.4. Зв’язки з громадськістю (частково за допомогою доступних засобів зв’язку 

та телекомунікацій). 

2. На другий план виступають такі напрямки роботи як діагностика, 

профілактика, корекція, які потребують безпосереднього контакту зі 

здобувачами освіти і можуть бути використані  тільки за умови  наявності та 

можливості онлайн ресурсів з дотриманням етичних принципів, зокрема, 

невтручання сторонніх осіб, конфіденційності - але це в більшості випадків 

стосується індивідуальної роботи. 

3. Для соціальних педагогів також необхідно враховувати соціально-захисну 

функцію, тому що в закладах освіти відповідно до соціального паспорта є діти, 

які знаходяться в складних життєвих обставинах. Не для всіх учасників 

освітнього процесу є радісною новиною побути разом з рідними. Хоча 

залишатися вдома – одна з ключових рекомендацій, яка максимально 

поширюється через усі канали комунікацій. Але власна домівка не завжди може 

бути найбезпечнішим місцем. Особливо, коли йдеться про тих, хто страждає від 

домашнього насильства. У той час, коли вся родина постійно перебуває вдома, 

кількість випадків насильства може збільшуватися та загострюватися. Тому 

радимо дистанційно комунікувати з учнями! Та принагідно, нагадуємо, що 

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та ґендерної дискримінації «Ла Страда – Україна» працює у 

звичайному режимі – безкоштовно, анонімно, конфіденційно. Всі можуть 

звернутися (або перенаправити до фахівців) за номерами: 0 800 500 335 (зі 

стаціонарних) або 116 123 (з мобільних), коли потребуватиме допомоги. 

4. Індивідуальний план самоосвіти фахівця має сприяти інтелектуальному 

розвитку, підвищенню фахової компетентності, власного професійного рівня та 

кваліфікації для подальшого надання психологічної та соціально-педагогічної 

підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань 

системи освіти.  

Пропонуємо до плану самоосвіти включити ознайомлення з сучасною 

методичною літературою з психолого-педагогічної тематики за власним 

вибором шляхом використання електронних бібліотек. На період карантину 

бібліотеки у багатьох країнах світу відкрили доступ до своїх онлайн-ресурсів.      

Пропонуємо віднайти серед списку освітніх ресурсів ті, які вам особливо 

цікаві та необхідні. Це і вебінари на  

- «Всеосвіта» https://vseosvita.ua/webinar,  

і безкоштовні онлайн-курси на  

- «Prometeus» https://prometheus.org.ua/courses-catalog/, 

- «На урок» https://naurok.com.ua/upgrade/psychology та інші. 

https://vseosvita.ua/webinar
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/
https://naurok.com.ua/upgrade/psychology
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Корисні посилання 

для організації консультативної, просвітницької, 

профілактичної роботи та самоосвіти 

Офіційний сайт ГО «Ла Страда – Україна» http://www.la-strada.org.ua 

Офіційна сторінка ГО «Ла Страда – Україна» у facebook 

https://www.facebook.com/lastradaukraine 

Електронний курс від ГО «ЛА Страда – Україна» «Вирішую конфлікти та будую 

мир навколо себе». Рекомендовано як учням середніх та старших класів, так і 

педагогічним працівникам. Передбачено отримання сертифіката. 

Посилання для онлайн користування курсом – https://bit.ly/390Sqxf 

Для офлайн користування без мережі Інтернет, вам достатньо один раз знайти 

доступ до мережі Інтернет, завантажити курс за посиланням: 

https://bit.ly/2Tg7bWt та користуватися курсом через флеш або СD-носій. 

Офіційний сайт ВБО «Українский фонд «Благополуччя дітей» 

https://childfund.org.ua/. 

Офіційна сторінка ВБО «Українский фонд «Благополуччя дітей» у facebook 

https://www.facebook.com/CWBF.Ukraine/. 

Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції (МОМ) 

http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi. 

Офіційний сайт Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в 

Україні. Програма протидії торгівлі людьми. 

http://stoptrafficking.org/uk/content/звернись-по-допомогу. 

Електронний освітній курс «Торгівля людьми» http://stoptrafficking.org/. 

Передбачено отримання сертифіката. Курс схвалено Міністерством освіти і 

науки України.  

Електронний курс для учнів 7-11(12) класів «Торгівля людьми – сучасне 

рабство» http://iom.org.ua/trafficking/flash_container/index.html (УВАГА! Може 

бути недоступний з GOOGLE CHROME). 

Офіційна сторінка Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) у 

facebook https://www.facebook.com/IOMUkraine/. 

Офіційний сайт Національної Психологічної Асоціації (НПА) https://npa-

ua.org/novini-ta-statti/. 

Офіційна сторінка Національної Психологічної Асоціації (НПА) у facebook 

https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/. 

https://www.facebook.com/lastradaukraine/
https://bit.ly/390Sqxf
https://bit.ly/2Tg7bWt
https://childfund.org.ua/
https://www.facebook.com/CWBF.Ukraine/
http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi
http://stoptrafficking.org/uk/content/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://stoptrafficking.org/
http://iom.org.ua/trafficking/flash_container/index.html
https://www.facebook.com/IOMUkraine/
https://npa-ua.org/novini-ta-statti/
https://npa-ua.org/novini-ta-statti/
https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/
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Ютуб Телеканал ПЛЮСПЛЮС https://www.youtube.com/user/plusplustv/videos 

Пізнавальні, просвітницькі, розвивальні відео для дітей з найменшого віку. 

EdEra – студія онлайн-освіти https://www.ed-era.com/. 

 

Будьте здоровими та   

здатними повноцінно працювати в дистанційному режимі! 

 

III. Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності серед учнів 

та учнівської молоді.  

Впродовж 2019-2020 навчального року фахівцями комунального закладу 

«Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти» проводилась систематична робота щодо координації та 

методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби 

області.  

Бездоглядність дітей – одна з найгостріших проблем сьогодення, яка 

стосується не тільки соціально незахищених верств населення чи так званих 

неблагополучних сімей. Статистика свідчить, що останнім часом на вулицю все 

частіше потрапляють діти із заможних, благополучних родин.  

У 2019-2020 навчальному році заходи з профілактики безпритульності та 

бездоглядності проводились з метою підвищення рівня обізнаності учнів, 

батьків, педагогів з даної тематики у вигляді інформаційно-просвітницьких 

заходів, оформлення стендів та буклетів, викладання факультативів, проведення 

занять з елементами тренінгу, заходів за участю працівників правоохоронних 

органів, інших організацій та служб.  

Робота велась за наступними напрямками: 

 - психодіагностична робота  

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

психодіагностичної роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 17677 703 1707 632 1769 126 126 28 

Педагоги 967 178 122 91 172 38 9 6 

Батьки 3529 143 97 468 244 30 4 6 

Всього 22173 1024 1926 1191 2185 194 139 40 

Всього  26314 2558 

https://www.youtube.com/user/plusplustv/videos
https://www.ed-era.com/
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- консультаційна робота 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

консультаційної роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 6375 586 681 467 1522 161 210 147 

Педагоги 3121 282 301 182 919 198 144 55 

Батьки 6528 345 185 216 1144 88 69 38 

Всього 16024 1213 1167 865 3585 447 423 240 

Всього  19269 4695 

 

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

корекційно-відновлюваної  

роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 6300 517 568 168 1395 407 109 28 

Всього 7553 1939 

 

- профілактично - просвітницька робота 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

просвітницько-профілактичної 

роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 48286 1532 3788 1769 2956 146 156 73 

Педагоги 7002 549 528 730 680 85 47 33 

Батьки 30159 788 939 635 1343 74 31 15 

Всього 85447 2869 5255 3134 4979 305 234 121 

Всього  96705 5639 

 

Треба зазначити, що у сучасних складних соціально-політичних умовах в 

країні кількість бездоглядних та безпритульних дітей значно зростатиме, у 

зв’язку з проблемою переселення значної кількості сімей з дітьми з Донецької 
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та Луганської областей та проблем соціалізації та адаптації цих сімей до нових 

умов та масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби Covid-19. 

Відтак, проблема здійснення соціально-правового захисту дітей є надзвичайно 

актуальною.  

Проблеми безпритульності неповнолітніх виходять з інституту сім’ї, рівня 

морального і духовного розвитку батьків, культури виховання дітей. Проте  

вживання алкогольних та наркотичних речовин  батьками, низький рівень 

соціальної культури та правової обізнаності батьків, знецінення уваги з їхнього 

боку до виховання вказують на те, що для подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності виховної роботи лише в межах освітніх закладів недостатньо. 

Профілактика буде ефективною лише тоді, коли проблеми сім’ї стануть 

головними у державі та суспільстві. Тому для ефективного подолання цього 

негативного явища окрім профілактичних заходів в закладах освіти потрібно 

створювати на рівні держави відповідну законодавчу базу, впроваджувати  

сучасні програми допомоги сім’ї. 

Профілактика безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх в 

закладах освіти проводиться в співпраці працівників психологічної служби 

закладів освіти і педагогів. Працівники психологічної служби використовують 

групові форми роботи та інтерактивні методи (тренінги, практикуми, ІКТ), які 

сприяють кращому засвоєнню інформації учасниками освітнього процесу, 

покращенню профілактичної та відновлювальної роботи, налагодженню 

співпраці з соціальними службами, ювенальною поліцією, залученню 

працівників ювенальної поліції для проведення профілактичних бесід та 

роз’яснювальної роботи з учнями. 

До вирішення проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності 

слід підходити комплексно. Важливою і першочерговою ланкою у такій роботі 

має бути сім'я. Дисфункціональні сім'ї є потенційним джерелом дитячої 

бездоглядності та безпритульності. Сім'ї асоціальні, конфліктні, неповні з 

невисоким соціально-економічним рівнем розвитку можуть негативно впливати 

на процес соціалізації дитини. Вони часто стають неприйнятним середовищем 

для дитини, внаслідок чого вона йде на вулицю. 

У 2020-2021 навчальному році рекомендуємо працівникам 

психологічної служби спрямувати зусилля на визначення та розв’язання 

проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності: 

 вивчати та дотримуватись нормативно – правової бази;  

 створювати на сайтах закладів «Кабінети психолога/соціального педагога», 

де буде розміщено інформацію з питань профілактики безпритульності та 
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бездоглядності серед учнів та учнівської молоді для всіх учасників 

освітнього процесу; 

 розробляти та впроваджувати ефективні форми роботи з профілактики 

дитячої безпритульності і бездоглядності та соціальної підтримки дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах; 

 впроваджувати корекційні програми, спрямовані на подолання дитячої 

безпритульності та бездоглядності у закладах освіти Донецької області. 

Корекційні програми рекомендовані Міністерством освіти і науки України 

розміщені на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxh

mtz_IsEJDisfnM/edit 

 виявляти на ранній стадії родини, які неспроможні або не бажають 

виконувати виховні функції та забезпечення прав дітей, що виховуються в 

таких сім’ях. Родин, в яких батьки довготривалий час перебувають за 

межами населених пунктів; 

 сприяти продовженню роботи щодо первинної профілактики та 

проведенню превентивних заходів щодо запобігання дитячій 

безпритульності та бездоглядності, різних форм залежностей, соціально 

небезпечних ігор у соціальних мережах, фізичного насилля, агресивної 

поведінки та ін.; 

 налагоджувати співпрацю закладів освіти з органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, міжнародними та громадськими організаціями, 

які працюють у цій сфері з метою соціально-правового захисту дітей, їх 

соціалізації, реабілітації, адаптації в суспільстві та ресурсного 

забезпечення програм з дитячої безпритульності та бездоглядності. 

 

IV. Профілактика правопорушень серед учнів та учнівської молоді.  

Злочинність неповнолітніх завжди привертає підвищену увагу 

суспільства. Це цілком закономірно, оскільки молоде покоління є природним 

резервом соціального розвитку. Це дуже чутливий індикатор, що реагує на всі 

позитивні та негативні зміни як у державі, так і у суспільстві. Неповнолітні 

реагують на позитивні зміни більш чуйно, більш «вдячно», і це знижує число 

правопорушників та злочинів. Але, швидкі, великомасштабні та багато в чому 

негативні соціальні процеси, які спостерігаються останнім часом в нашій 

державі можуть загострити становище із злочинністю та протиправною 

поведінкою неповнолітніх в Україні. Саме тому, одним із завдань 

психологічної служби Донецької області є профілактика правопорушень 

серед учнів та учнівської молоді. 

https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/edit
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/edit
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У 2019-2020 навчальному році заходи з профілактики правопорушень 

проводились з метою підвищення рівня правової обізнаності учнів, батьків, 

педагогів у вигляді інформаційно-просвітницьких заходів, оформлення стендів 

та буклетів, викладання факультативів, проведення занять з елементами 

тренінгу, заходів за участю працівників правоохоронних органів, інших 

організацій та служб.  

За 2019-2020 навчальний рік психологічними службами області регулярно 

проводилась робота з профілактики правопорушень серед учнів та учнівської 

молоді за наступними  напрямами:  

- психодіагностична робота 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

психодіагностичної роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 23536 1565 3273 1328 2009 315 290 74 

Педагоги 1783 138 205 14 255 38 19 3 

Батьки 2799 721 174 206 252 38 15 5 

Всього 28118 2424 3652 1548 2516 391 324 82 

Всього  35742 3313 

 

- консультативна робота 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

консультаційної роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 8132 1021 1534 412 2090 206 501 113 

Педагоги 3675 485 497 134 1188 246 252 29 

Батьки 4003 487 372 66 1139 96 126 16 

Всього 15810 1993 2403 612 4417 548 879 158 

Всього  20818 6002 
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- корекційно-відновлювальна робота 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

корекційно-відновлюваної  

роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 7513 570 1142 177 1561 485 315 51 

Всього 9402 2412 

- просвітницько-профілактична 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в 

межах проведення 

просвітницько-профілактичної 

роботи 

Проведено заходів 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Міста, 

райони, 

ОТГ 

СЗШІ ПТНЗ ВНЗ 

Учні 69661 2033 4935 2707 3543 293 514 134 

Педагоги 7822 584 775 319 594 131 143 32 

Батьки 24197 1321 1539 304 1013 103 85 16 

Всього 101680 3938 7249 3330 5150 527 742 182 

Всього  116197 6601 

Ситуація щодо скоєння правопорушень у дитячому та юнацькому 

середовищі спонукає до налагодження чіткої взаємодії всіх зацікавлених 

органів і служб на місцевому рівні. Профілактика правопорушень серед 

неповнолітніх в Україні проводиться зусиллями соціально-психологічних 

служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у справах 

неповнолітніх, працівниками правоохоронних органів.  

У 2020-2021 навчальному році рекомендуємо працівникам 

психологічної служби при плануванні та роботі за напрямком профілактика 

правопорушень серед учнів та учнівської молоді дотримуватись наступних 

рекомендацій: 

 вивчати та дотримуватись нормативно – правової бази; 

 аналізувати стан справ та посилювати індивідуальну роботу з дітьми, які вже 

скоювали правопорушення та дітьми, які мають ознаки девіантної, 

агресивної поведінки та їх батьками, законними представниками; 

 сприяти в проведенні інформаційно-просвітницької роботи з батьками дітей; 

 сприяти в організації позакласної зайнятості цієї категорії дітей; 
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 сприяти налагодженню міжвідомчої взаємодії та співпраці з підрозділами 

ювенальної превенції Національної поліції Донецької області, Головним 

територіальним управлінням юстиції у Донецькій області, службами у 

справах дітей, соціальними службами та ін.; 

 створювати на сайтах закладів «Кабінети психолога/соціального педагога», 

де буде розміщено інформацію з питань профілактики правопорушень, 

профілактики девіантної поведінки серед учнів та учнівської молоді, 

профілактики вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв для 

всіх учасників освітнього процесу; 

 впроваджувати корекційні програми, спрямовані на профілактику 

правопорушень у закладах освіти Донецької області. Корекційні програми 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України розміщені на сайті 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»  за 

посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmt

z_IsEJDisfnM/edit 

Звертаємо вашу увагу, що на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» розміщено «Банк програм для неповнолітніх у конфлікті з законом» 

за посиланням:  

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-

rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/. 

 Особливу увагу надавати профілактиці та запобіганню вживання дітьми та 

учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин, алкогольних 

напоїв: 

Корисні матеріали щодо здійснення профілактичних заходів у закладах 

освіти на зниження рівня вживання алкоголю та наркотичних речовин 

підлітками: 

- Закон України від 21.01.2010 р. № 1824-VI «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і 

продажу пива та слабоалкогольних напоїв» за посиланням:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1824-17. 

- Закон  України від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР «Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними» за посиланням:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80.  

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. №56-р 

«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80.  

https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/edit
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/edit
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1824-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80
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- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. №735-р 

«Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період 

до 2020 року» за посиланням:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#n8. 

- Наказ МОН від 22.05.2018 р. №509 «Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337 за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18 

Наголошуємо, що згідно з Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу» держава гарантує кожному громадянину право 

на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої 

допомоги варто зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 

0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі 

стаціонарних та мобільних телефонів. Важливо: діти мають право 

безоплатно отримати послуги адвоката (складання заяв, представництво 

в суді). Доцільно розмістити на сайтах закладів освіти банер з 

гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи Безоплатної правової 

допомоги www.legalaid.gov.ua . Банери для розміщення знаходяться за 

посиланням: http://bit.do/legalaid ; 

 розмістити на доступному місці в закладі освіти контактну інформацію про 

керівників і педагогічних працівників закладу освіти до яких відповідно до 

посадових обов’язків, можуть звертатися учасники освітнього процесу для 

оперативного вирішення питань, що стосуються збереження життя чи 

здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини. (номери телефонів: 

Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 1547; 

Національна дитяча «гаряча» лінія 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з 

мобільного). 

 

V.Удосконалення роботи щодо запобігання самогубств серед учнів у 2020-2021 

навчальному році.  

 

Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію, 

продовжуються бойові дії в Донецькій і Луганській областях. Останнім часом 

увага світу прикута до масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом Covid-19. Усе це провокує виникнення надмірної 

психологічної напруги в суспільстві. Відповідно до офіційних даних, Україна 

входить у перший десяток країн світу з найбільш високим рівнем самогубств. 

Іноді суїцидальну поведінку провокує наслідувальне самогубство (ефект 

Вертера), індуковане впливом на недостатньо зрілу молодь провокативних 

агентів через мережу Інтернет.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
http://www.legalaid.gov.ua/
http://bit.do/legalaid
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Суїцидальна поведінка включає усі прояви суїцидальної активності - 

думки, наміри, висловлювання, загрози, спроби самогубства, - і уявляє собою 

ланцюг аутоагресивних дій людини, свідомо чи навмисно спрямованих на 

позбавлення себе життя через зіткнення з нестерпними життєвими обставинами. 

Така поведінка є динамічним процесом і складається з наступних етапів: 

1. Етап суїцидальних тенденцій - вони є прямими чи непрямими 

ознаками, що свідчать про зниження цінності власного життя, про втрату сенсу 

життя, про небажання жити; суїцидальні тенденції виявляються у думках, 

намірах, почуттях або загрозах. 

2. Етап суїцидальних дій - він починається, коли відповідні тенденції 

приходять у дію; під суїцидальною спробою розуміється суїцид, який з 

незалежних від людини обставин був відвернутий і не привів до летального 

наслідку; суїцидальні тенденції можуть трансформуватися у завершений суїцид, 

результатом якого є смерть людини. 

3. Етап постсуїцидальної кризи - він продовжується з моменту 

здійснення суїцидальної спроби до повного зникнення суїцидальних тенденцій. 

Більшість суїцидальних підлітків (до 70%) обмірковують і здійснюють 

суїцид впродовж 1-2 тижнів. Але підлітковому віку властива імпульсивність дій, 

тому іноді тривалість усіх трьох фаз може бути дуже короткою, не більше 1 

години. Звичайно, що це вимагає від оточуючих, особливо від психологів, 

оперативних дій у наданні адекватної допомоги таким підліткам. 

Тому вивчення природи суїциду має враховувати цей більш широкий 

контекст, в центрі якого лежить саме факт самогубства, а навколо нього - більш 

численні факти свідомого чи несвідомого нехтування життям, як вищої цінності 

людини. Це підтверджує світова статистика, яка свідчить, що за рік на земній 

кулі гине від самогубства близько мільйона людей (це більше, ніж у військових 

діях), а спроб самогубств, як вважається, у десятки разів більше. 

Для раннього виявлення ознак суїцидальної поведінки особливе 

значення мають: 

 облік перенесених захворювань або травми мозку; 

 вплив складних відносин в сім'ї на психіку дитини як додаткового стрес-

фактора; 

 аналіз причин підвищення дратівливості, підвищеної вразливості, появи 

боязкості, почуття власної неповноцінності, перебільшення своїх недоліків, 

приниження успіхів і достоїнств. 
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Для вичерпної характеристики форм і методів реалізації суїцидальної 

поведінки, можливо виділити десять загальних рис, властивих усім 

самогубствам: 

1. Загальною метою усіх суїцидів виступає пошук рішення, адже суїцид не 

є випадковою дією - його ніколи не здійснюють без сенсу чи безмотивно. Він є 

виходом із утруднень, кричи чи нестерпної ситуації, йому властива своя логіка і 

доцільність. Щоб зрозуміти причину суїциду, слід дізнатися проблем, для 

розв'язання яких він був призначений. 

2. Загальним завданням усіх суїцидів є припинення свідомості, повне 

припинення свого потоку свідомості, нестерпного болю - як розв'язання болісних 

і нагальних проблем. Відповідно до цього, суїцид складається з трьох частин - 

наявності у людини, що впала у відчай, душевного хвилювання, підвищеного 

рівня тривоги і високого летального потенціалу. 

3. Загальним стимулом при суїциді виступає нестерпний психічний біль. 

Можна стверджувати, що припинення своєї свідомості - це те, до чого рухається 

суїцидальна людина, а душевний біль - це те, від чого вона намагається втекти, 

адже ніхто не здійснює суїцид від радості. 

4. Загальним стресором при суїциді є незадоволені психологічні потреби, 

адже суїцид здійснюється передовсім саме через нереалізовані або незадоволені 

потреби. В цьому плані можна зазначити, що відбувається багато безглуздих 

смертей, але ніколи не буває безглуздих і необґрунтованих суїцидів. 

5. Загальною суїцидальною емоцією виступає безпорадність-безнадійність 

- у суїцидальному стані виникає переважне почуття безпорадності - 

безнадійності. В цьому стані людина начебто констатує: «Я нічого не можу 

зробити, крім самогубства, і ніхто не може мені допомогти, полегшити біль, який 

я відчуваю». 

6. Загальним внутрішнім відношенням до суїциду є суперечливість, 

амбівалентність - людина відчуває потребу у здійсненні суїциду і водночас бажає 

порятунку і втручання інших. 

7. Загальним станом психіки є звуження пізнавальної сфери, що 

відбувається у формі минущого емоційного та інтелектуального звуження 

свідомості з обмеженням можливостей у виборі варіантів поведінки, що зазвичай 

доступні свідомості даної людини, коли вона не знаходиться у панічному стані. 

8. Загальною дією при суїциді стає втеча, що відображає намір людини 

покинути зону нещастя. Суїцид вважають тому межовою, остаточною втечею. 

Сенс самогубства полягає у радикальній і  остаточній зміні  обставин, 

«декорацій» життя. 
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9. Загальною закономірністю суїциду виступає відповідність суїцидальної 

поведінки загальному стилю поведінки впродовж життя. Незважаючи на те, що 

суїцид уявляє собою вчинок, якому немає аналога у попередньому житті людини, 

все ж йому можна знайти відповідність у стилі та характері повсякденної 

поведінки даної людини. Це і попередні переживання душевного хвилювання, і 

здатність переносити психічний біль. 

Найбільш дієвим підходом у психодіагностичній та психопрофілактичній 

роботі з потенційними суїцидентами може бути особистісно-ціннісний підхід та 

відповідні до нього принципи, серед яких на перше місце висуваються:  

а) принцип цінності особистості, як вищої форми життя людини;  

б) принцип рефлексивності, тобто усвідомлення молодою людиною 

цінності власної особистості як для себе, так і для оточуючих;  

в) принцип креативності, за яким особистість має реально виступати 

творцем власної долі, повноцінного, щасливого життя й життя близьких людей.  

Спираючись на цьогорічні звітні дані фахівців психологічних служб міст, 

районів, ОТГ Донецької області, з’ясовано, що протягом 2019-2020 навчального 

року систематично у повному обсязі проводилась робота, спрямована на 

попередження негативних проявів поведінки та профілактику суїцидальної 

поведінки серед учнів. 

Через введення карантинних заходів, пов’язаних із пандемією 

коронавірусу Covid-19, робота, спрямована на профілактику суїцидальної 

поведінки серед учнів і попередження негативних проявів поведінки та 

збереження здоров’я, у ІІ півріччі 2019-2020 навчального року проводилась 

дистанційно. Профілактика суїцидальної поведінки була адаптована за методами 

та формами до режиму дистанційної роботи та спрямована на інформаційно-

просвітницькі та профілактичні заходи з використанням веб-простору (вайбер-

групи, веб-конференції, онлайн-студії тощо), тому спостерігається зниження 

кількості охоплених осіб та проведених заходів за психодіагностичним, 

консультаційним, корекційно-розвивальним напрямами у порівнянні з минулим 

періодом. 

- психодіагностична робота 

Категорія учасників освітнього 

процесу 

Проведено 

заходів 

Кількість охоплених 

осіб 

Учні 2 659 33 979 

Педагоги 244 1 491 

Батьки 159 2 190 

Всього: 3 062 37 660 
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- консультаційна робота 

Категорія учасників освітнього 

процесу 

Проведено 

заходів 

Кількість охоплених 

осіб 

Учні 2 410 11 298 

Педагоги 1 234 4 786 

Батьки 1 320 7 314 

Всього: 4 964 23 398 

 

- корекційно-відновлювальна робота 

Категорія учасників освітнього 

процесу 

Проведено 

заходів 

Кількість охоплених 

осіб 

Учні 1 633 10 275 

 

- психологічна профілактика та просвіта 

Категорія учасників освітнього 

процесу 

Проведено 

заходів 

Кількість охоплених 

осіб 

Учні 4 382 71 953 

Педагоги 1 678 12 873 

Батьки 1 490 39 482 

Всього: 7 550 124 308 

 

- освітня діяльність 

Категорія учасників освітнього 

процесу 

Проведено 

заходів 

Кількість охоплених 

осіб 

Учні 378 2 638 

 

У 2020-2021 навчальному році Донецький обласний навчально 

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

1. Здійснювати профілактичну роботу з питань попередження суїцидальних 

тенденцій серед учнівської молоді у закладах освіти, керуючись 

нормативними документами, а саме: 

 Закон України «Про охорону дитинства»; 

 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)»; 
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 лист МОНУ від 28.03.2014 року №1/9-179 «Щодо профілактики 

суїцидальних тенденцій серед учнів»;  

 лист МОНУ від 07.08.2015 року №2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики 

учинення дітьми навмисних ушкоджень». 

Відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» та на виконання п. 3.1. наказу МОНУ 

від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і 

науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року» 

акцентуємо увагу та доводимо до відома фахівців психологічної служби, що 

Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної 

роботи розроблено методичні рекомендації «Застосування діагностичних 

мінімумів у діяльності працівників психологічної служби».  

Діагностичний мінімум розміщений за посиланням:  

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-

metodychni-materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/ 

Фахівці психологічних служб області мають можливість детального 

вивчення нормативної бази з вищезазначеного питання, методичних матеріалів, 

рекомендацій, діагностичного інструментарію щодо профілактики суїцидальних 

проявів та ознайомлення з діяльністю гарячих ліній, громадських, державних 

організацій і доступу до їх послуг, на офіційному сайті КЗ ДНМЦ ПС: 

dnmcps.com.ua, де інформація надається структуровано, з охопленням усіх 

напрямків роботи та постійно оновлюється. 

 лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2019 року № 01/03-149 «Аналітичні матеріали 

про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної 

служби у системі освіти Донецької області на 2019-2020 навчальний рік: 

методичні матеріали та рекомендації»; 

 лист КЗ ДНМЦ ПС від 08.10.2019 року № 01/03-176 «Про введення посад 

практичних психологів та соціальних педагогів в закладах освіти в рамках 

попередження суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської 

молоді»; 

 лист КЗ ДНМЦ ПС від 08.11.2019 року № 01/03-198 «Щодо посилення  та 

активізації заходів з профілактики суїцидальної поведінки»; 

 лист КЗ ДНМЦ ПС від 31.03.2020 року №01/03-65 «Методичні 

рекомендації щодо профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків 

та учнівської молоді у ІІ півріччі 2019-2020 н. р.». 

https://dnmcps.com.ua/
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Також з червня 2020 року заснована група «Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» 

https://www.facebook.com/groups/273346713875356, де фахівці психологічних 

служб Донецької області зможуть знайти корисну інформацію для себе або ж 

поділитися своїм досвідом.  

2. Удосконалювати систему роботи з питань профілактики суїцидальних 

тенденцій, враховуючи наступні компоненти: 

 врахування співвідношення діагностичної, консультаційної та корекційної 

роботи;  

 діагностика становища особистості у структурі неформальних взаємин; 

 формування єдності виховних впливів всіх учасників освітнього процесу; 

 спостереження за сімейними стосунками підлітка, його роллю й місцем у 

системі сімейного спілкування; 

 консультативна робота з батьками, педагогами і учнями, спрямована на 

зняття провокуючих факторів; 

 формування навичок адекватного поводження в соціальних мережах, 

інформування про переваги й небезпеки соціальних мереж; 

 формування навичок життєстійкості (резильєнтності) до життєвих криз та 

умінь адекватно розв’язувати конфлікти, що виникають у житті підлітка; 

 виявлення відхилень в поведінці, міжособистісних проблем в спілкуванні 

з однолітками та дорослими; 

 зменшення конфліктних ситуацій серед учнівського середовища 

відновними техніками (медіація, коло); 

 запровадження на сайті закладу освіти сторінки «Кабінет 

психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування; 

 налагодження можливості надавати психологічну допомогу та 

спілкуватись із учасниками освітнього процесу за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

 попередження виникнення надмірної психологічної напруги в суспільстві, 

що переживає кризові явища (економічні та політичні кризи, пандемії, 

міжетнічні, міжконфесійні конфлікти тощо);  

 підвищення рівня інформованості адміністрації, педагогів ЗЗСО, батьків 

щодо профілактики суїцидальних та негативних проявів поведінки серед 

підлітків  та учнівської молоді. 

Важливим аспектом є інформування учасників освітнього процесу 

щодо діяльності гарячих ліній, громадських та державних організацій та 

доступу до їх послуг, в тому числі функціонування: 

- Національної дитячої «гарячої лінії» 116 -111 (цілодобово) та  

https://www.facebook.com/groups/273346713875356
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0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00), 

- телефон довіри організації «People in Need» 0 800 210 160 (цілодобово) 

з метою сприяння отримання необхідної підтримки у разі потреби, зі 

збереженням безпечного простору конфіденційності. 

Профілактика суїцидальних дій є комплексним завданням та 

забезпечується комплексним підходом і конкретною превентивною стратегією. 

Для ефективного виявлення суїцидальних тенденцій слід сформувати адекватне 

ставлення до цього явища, подолати помилкові думки, стереотипи щодо його 

розуміння в учасників освітнього процесу. 

Передусім слід пам’ятати, що провідним видом діяльності в підлітковому 

віці є інтимно-особистісне спілкування, у процесі якого формуються 

індивідуальні цінності, ставлення до багатьох аспектів «світу дорослих», 

навички міжособистісного розуміння, емоційні прив’язаності, емпатія, 

спрямованість особистості та ін.  

Проблеми і труднощі, які виникають у підлітків під час реального 

спілкування з однолітками та батьками, штовхають їх до все тривалішого 

спілкування в соціальних мережах. Тому особливу увагу слід приділяти 

«ізольованим» і «відторгнутим» підліткам.  

Наголошуємо: не ті підлітки, які проявляють яскраву асоціальну 

поведінку – їхнє коло спілкування зазвичай знаходиться поза межами закладу 

освіти та сім’ї (з такими підлітками необхідно працювати за окремими 

методиками), а підлітки, які виглядають пасивними, тихими, замкненими, 

відлюдними. Саме остання категорія підлітків зазнає високого ризику мережевої 

залежності та суїцидальної поведінки.  

Стратегія профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків у 

діяльності працівників психологічної служби має здійснюватися не на основі 

стратегії «Життя прекрасне» або «Треба себе любити»; ці тези мають бути 

підсумком профілактичної роботи. Необхідно, насамперед, забезпечити 

формування у підлітків адекватних навичок живого міжособистісного 

спілкування, посилити можливості емоційної стійкості («резилієнс») та 

адаптаційних здатностей в умовах найближчого соціального оточення. 

Суїцидальну поведінку найчастіше пов’язують з життєвою або 

психологічною кризою особистості. Оскільки в підлітків життєвого досвіду 

недостатньо, то й засобів подолання життєвих криз теж недостатньо. Тут 

необхідна стороння допомога – друзів, батьків, психолога. Суїцидальна 

поведінка зазвичай не виникає раптово; спробі суїциду передує низка подій, 

умов, зовнішніх та внутрішніх факторів. Існують певні ознаки в поведінці 

підлітка, що можуть вказувати на посилення суїцидальних тенденцій. Тому 



39 

 

вчителі, батьки і працівники психологічної служби повинні мати знання і вміння 

впізнавати такі «тривожні дзвіночки» та діяти на випередження. 

Важливо враховувати наступні фактори ризику суїциду: 

- висока конфліктність спілкування; 

- ізоляція підлітка у класі чи групі; 

- несприятливе сімейне оточення; 

- спадковий фактор; 

- неадекватна самооцінка; 

- конфлікт, психотравмуюча ситуація; 

- різка зміна у поведінці; 

- асоціальний спосіб життя; 

- егоцентризм; 

- втрата членів сім'ї, погані стосунки. 

Деякі з цих ознак мають, так би мовити, «подвійне» значення, тобто 

можуть свідчити не тільки про суїцидальну загрозу, а і про інші особистісні 

проблеми, кризи у житті юної людини. Але психологу не слід ніколи забувати 

про «суїцидальну тему» при появі цих ознак. Для уточнення висновку про 

наявність суїцидальної загрози доцільно використовувати спеціальні 

психодіагностичні засоби - карти, опитувальники, тести: 

1)  методика з визначення  здатності  учня до адаптації у  кризові періоди 

розвитку; 

2)  соціометрія і референтометрія; 

3)  малюнкові тести («ДДЛ», «Моя сім'я»); 

4)  методика «Шкільна тривожність» Філліпса;  

5)  тест «Відношення до життя» (Т. Шрайдер); 

6)  «Вербальний і фрустраційний тест» (Л. Собчик); 

7)  методика визначення рівня нервово-психічної стійкості, ризику 

дезадаптації в стресі; 

8)  об'єктивна методика визначення типу темпераменту за Б.И. Цукановим; 

9)  модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій 

характеру у підлітків (О.Є. Лічко - С.І. Подмазін) і карта виявлення ризику 

суїцидальності (В.М. Прийменко); 

10)  тест на визначення суїцидального ризику СР-45; 

11)  тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. 

Гончаренко, І. Мельникова); 

12)  методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М.В. 

Горська);  
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13)  методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності (Д. 

Рассел і М. Фергюсон); 

14)  шкала депресії (адаптація Г. Балашова); 

15)  методика діагностики соціально-психологічної адаптації (К. 

Роджерс і Р. Раймонд). 

При нагоді можуть використовуватися й інші методики, що орієнтовані на 

виявлення ознак ризику суїцидальної поведінки. 

У системі роботи практичного психолога та соціального педагога закладу 

освіти рекомендуємо використовувати 7 компонентів з профілактики 

суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської молоді, 10 кроків із 

запобігання самогубства у шкільному середовищі (поради дорослому): Якщо 

ви виявили дитину із явними ознаками суїцидальної поведінки (докладніше див. 

лист КЗ ДНМЦ ПС від 31.03.2020 № 01/03-65). 

При плануванні профілактичної роботи рекомендуємо звернути увагу 

фахівців психологічної служби на антисуїцидальні чинники, до яких належать 

усі чинники розвитку гармонійної, духовної, нормальної особистості. Однак 

серед них слід виділити ті, що протидіють безпосередньо суїцидальним 

тенденціям, створюють особливий імунітет особистості. До їх числа відносяться: 

- формування сенсу життя, життєвої перспективи, міцних зв'язків із 

близькими, сім'єю, суспільством, природою, адаптованість, інтегрованість із 

людьми та суспільством; 

- наявність таких рис особистості, що сприяють її спілкуванню з людьми, 

як щирість, доброзичливість, взаєморозуміння, емпатійність, підтримка, приязнь 

тощо;  

- віра в Бога, в божественні цінності Всесвіту і Вічності; 

- участь у громадській діяльності (спортивні змагання і події, клуби, 

товариства тощо); 

- розвинуті навички спілкування у сім'ї, добрі, сердечні, щирі стосунки між 

усіма членами сім'ї; 

- впевненість у собі, своїх силах, переконаність у здатності до досягнення 

життєвих цілей; 

- уміння шукати і звертатися за допомогою при виникненні труднощів, 

наприклад, у закладах освіти; 

- прагнення радитися з дорослими при прийнятті важливих рішень; 

- відкритість до думок і досвіду інших людей; 

- відкритість до усього нового, здатність засвоювати нові знання. 

Також, у своїй діяльності фахівцям психологічної служби бажано 

впроваджувати профілактичні програми, рекомендовані МОН.  
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Наприклад, профілактична програма «Соціально-психологічна підтримка 

дітей, які переживають батьківську втрату» (Томчук М.І., Яцюк М.В.) 

розроблена як програма заходів соціально-психологічного супроводу дітей, що 

призначена для орієнтування фахівців у етапах власної роботи з дітьми та 

попередження формування у них психічних розладів особистості. 

Режим доступу до інформаційної бази професійного інструментарію 

фахівців психологічної служби системи освіти України: 

https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view. 

Ефективність корекційного впливу оцінюється як з погляду постановки 

мети і завдань програми, так і з позиції розв’язання реальних труднощів розвитку 

дитини. Реалізація мети програми не завжди спрямована на кінцевий результат, 

а може відображати ефективність вирішення ряду проміжних завдань. Результат 

може проявлятися поступово, з часом. 

Беззаперечною умовою профілактичної роботи є врахування вікових, 

індивідуальних і соціальних умов розвитку підростаючої особистості, стану її 

соціальних зв’язків з найближчим соціальним оточенням.   

Профілактичні заходи будуть ефективними лише за умови 

систематичного, комплексного впровадження різних форм, методів, засобів у 

поєднанні з діяльністю, спрямованою на створення умов для повноцінної 

життєдіяльності та самореалізації учасників освітнього процесу.  

 

VI.Методичні рекомендації щодо роботи працівників психологічної служби з 

питань запобігання та протидії насильству.  

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» фахівцями психологічної служби приділяється увага 

збереженню і зміцненню психічного здоров’я учасників освітнього процесу. 

Взаємовідносини між дітьми, дітьми і дорослими в закладі освіти, дітьми та 

батьками мають величезний вплив на становлення особистості учнів і їх 

подальшу соціалізацію. Трапляються випадки, коли підтримка дисципліни в 

класі або групі, в родині здійснюється за допомогою тілесних покарань і 

заходів психічного впливу, що принижують гідність людини.  

Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від 

економічного становища родини в цілому. Насильство в сім’ї – будь-які умисні 

дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування 

одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії завдають 

йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю. 

https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
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Інструментом первинної профілактики можуть бути превентивні 

програми та інформаційні кампанії. Основними суб'єктами профілактичної 

діяльності на цьому рівні є система освіти, шкільні психологи, соціальні 

педагоги. 

За період роботи 2019–2020 навчального року фахівцями психологічної 

служби області регулярно проводиться робота щодо запобігання та протидії 

домашнього насильства за напрямами, а саме: 

- психодіагностична робота 

Категорія учасників 

освітнього процесу 

Кількість заходів Кількість охоплених 

осіб 

Учні 1 731 23 954 

Педагоги 212 1 684 

Батьки 284 4 678 

Всього 2 227 30 16 

 

- консультаційна робота 

Категорія учасників 

освітнього процесу 

Кількість заходів Кількість охоплених 

осіб 

Учні 1 814 10 613 

Педагоги 1 211 4 798 

Батьки 1 396 7 201 

Всього 4 421 22 12 

 

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: 

Категорія учасників 

освітнього процесу 

Кількість заходів Кількість охоплених 

осіб 

Учні 1 630 9 063 

 

- просвітницька та профілактична робота:  

Категорія учасників 

освітнього процесу 

Кількість заходів Кількість охоплених 

осіб 

Учні 3 411 70 137 

Педагоги 1 150 11 512 

Батьки 1 632 40 342 

Всього 6 193 121 991 

Працівниками психологічної служби проводився комплекс 

просвітницьких, профілактичних заходів для учасників освітнього процесу, 

класні та виховні години, тренінги, ділові ігри, диспути, методичні об’єднання 

практичних психологів і соціальних педагогів тощо. Розроблялись рекомендації, 
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пам’ятки, листівки щодо запобігання насильству та жорсткого поводження з 

дітьми. Разом з тим працівниками психологічної служби проводились вправи на 

розвиток групової взаємодії, впевненості в собі, навичок самоконтролю та 

впевненої поведінки у ситуації невизначеності, напруженості у стресових 

ситуаціях та ін.  

Незважаючи на масштабність і складність проблеми, система освіти має 

великі можливості для профілактики насильства. Її професійний і 

організаційний ресурс, сфера соціального впливу дозволяють здійснювати 

комплексний і системний вплив на всіх учасників освітнього процесу з метою 

формування моделі поведінки, заснованої на взаємній повазі та недопущенні 

насильства в міжособистісних відносинах, спільній діяльності.  

Рекомендації щодо організації роботи з попередження насильства: 

 

У 2020-2021 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

  посилити роботу фахівців психологічної служби закладів освіти з 

питань попередження насильства в сім’ї, підвищити психологічну 

компетентність всіх учасників освітнього процесу шляхом проведення 

просвітницьких і профілактичних заходів. Використовувати в 

профілактичній діяльності методичні рекомендації щодо формування у 

дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 

поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення 

насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які 

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ НЕОБХІДНО розробити план дій з ПРОФІЛАКТИКИ
НАСИЛЬСТВА серед неповнолітніх та запровадити систему постійного
відслідковування випадків насильства серед дітей та учнівської молоді,
виявлення дітей-агресорів.

ФАХІВЦІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ повинні організувати системну
ПРОФІЛАКТИЧНУ РОБОТУ З ДІТЬМИ, що мають схильність до
насильства. За необхідності залучати до цієї роботи фахівців СЛУЖБИ У
СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.

ВАЖЛИВО не залишати поза увагою БАТЬКІВ таких дітей. Необхідна робота з
класними колективами, яка має плануватися і реалізовуватися згідно із
загальною програмою надання соціально-педагогічної та психологічної
допомоги
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працюють з дітьми та молоддю (лист МОНУ від 18.05. 2018 р. № 1/11-

5480); 

 забезпечувати комплексний інтегрований підхід до протидії 

домашньому насильству та сприяти реалізації прав осіб, постраждалих від 

домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, 

ефективного реагування на факти домашнього насильства (згідно з 

наказом МОНУ від 02.10.2018 р. № 1047 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та 

службами»); 

 організувати системну профілактичну роботу з дітьми, що мають 

схильність до насильства, за необхідності залучати до цієї роботи фахівців 

служби у справах дітей та правоохоронних органів; 

 забезпечувати участь фахівців психологічної служби у семінарах, 

засіданнях, конференціях, тренінгах з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству; 

 здійснювати заходи щодо захисту прав і свобод дітей, створити 

умови безпечного освітнього середовища, забезпечити психологічну 

реабілітацію дітей, учнів та студентської молоді, що зазнали різних форм 

насильства. 

 зміцнювати знання учасників освітнього процесу про ефективні 

засоби запобігання домашньому насильству; 

 забезпечувати доступ учасників освітнього процесу до 

інформаційно-консультативної підтримки шляхом поширення інформації 

про роботу Національної гарячої лінії; 

 відпрацювати алгоритм дій фахівців психологічної служби, 

учасників освітнього процесу, міжвідомчих структур у разі жорсткого 

поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення та розширити 

зв’язки з представниками громадських і міжнародних організацій, які 

працюють у цій сфері; 

 проаналізувати нормативно-правові документи з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

 впроваджувати в практику онлайн-консультування, із залученням 

різних альтернативних комунікативних каналів; 

 створювати на сайтах закладів «Кабінет психолога/соціального 

педагога», де буде розміщено інформацію з питань профілактики 

насильства для всіх учасників освітнього процесу; 
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 використовувати в роботі матеріали з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, що розміщені на офіційному сайті ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5/

view. 

Інформування учасників освітнього процесу про діяльність  

«гарячих ліній» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні матеріали щодо запобігання та протидії насильству: 

- Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі, схвалена Указом Президента України 

від 25.05.2020 року №195/2020; 

- лист МОНУ від 19.05.2020 року №6/645-20 «Щодо діяльності 

Національної дитячої гарячої лінії»; 

- наказ МОНУ від 26.02.2020 року №293 «Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти»; 

- наказ МОНУ від 28.12.2019 року №1646 «Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 

року за №111/34394; 

Урядова «Гаряча лінія» для осіб, які постраждали 

від домашнього насильства 15-47 (цілодобово, 

анонімно, безкоштовно).  

Національна «Гаряча лінія» з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної 

дискримінації ГО "Ла Страда-Україна" (цілодобово, 

а

н

о

н

і

м

н

о

,

 

б

е

з

к

о

ш

т

о

в

н

о

 

Національна дитяча «Гаряча лінія» з питань 

запобігання насильства в сім’ї та захисту прав дітей  

ГО "Ла Страда-Україна"  

 зі стаціонарного або 772 з мобільного  

(пн-пт з 12.00 до 20.00,  

сб з 12.00 до 16.00). 
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- лист МОНУ від 20.07.2020 року №1/9-385 «Деякі питання організації 

виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок»; 

- лист МОНУ від 20.03.2020 року №6/480-20 «Про план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти»; 

- лист МОНУ від 29.01.2019 року №1/11 –881 «Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу»; 

- лист ІМЗО від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.». 

 

VII.Методичні рекомендації щодо роботи працівників психологічної служби з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.  

 

На виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» фахівцями психологічної служби Донецької 

області у 2019-2020 навчальному році була проведена робота щодо виховання 

гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти. 

Заходи були спрямовані на розвиток обізнаності учасників освітнього 

процесу у напрямку гендерної культури та гендерної рівності, функціональний 

аналіз проблем здобувачів освіти, виявлення головних факторів, що можуть 

обумовлювати складнощі в житті дитини. Формування гендерної культури 

допомагає знизити конфліктні ситуації та поліпшити міжособистісні 

взаємостосунки. 

Комплексний підхід до профілактичних заходів проводився з усіма 

учасниками освітнього процесу за напрямами, а саме: 

- психодіагностична робота 

Кількість охоплених осіб  Проведено заходів 

24 574 1 570 

- консультативна робота 

Кількість охоплених осіб  Проведено заходів 

22 077 3 438 

 

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 
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Кількість охоплених осіб  Проведено заходів 

9 762 1 085 

- просвітницька та профілактична робота 

Кількість охоплених осіб  Проведено заходів 

143 745 5 484 

Робота працівників психологічної служби має містити ґрунтовний 

матеріал для проведення просвітницької діяльності з учасниками освітнього 

процесу, забезпечувати доступність інформації та матеріалів державного і 

міжнародного законодавства щодо проблем гендерної рівності, сприяти 

ефективному використанню правової системи для захисту прав. 

У 2020-2021 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

• підвищити психологічну компетентність всіх учасників освітнього процесу з 

питань гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти шляхом 

проведення просвітницьких і профілактичних заходів; 

• забезпечувати участь фахівців психологічної служби у семінарах, засіданнях, 

конференціях, тренінгах з питань гендерної культури та гендерної рівності в 

системі освіти; 

• відпрацювати взаємодію фахівців психологічної служби, учасників 

освітнього процесу, міжвідомчих структур з приводу гендерно зумовленого 

насильства або реальної загрози його вчинення та розширити зв’язки з 

представниками громадських і міжнародних організацій, які працюють у цій 

сфері; 

• забезпечити доступ учасників освітнього процесу до інформаційно-

консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу 

Національної гарячої лінії; 

• сприяти самопізнанню, самореалізації, самоствердженню 

самовдосконаленню особистості учасників освітнього процесу; 

• розвивати навички відповідальної і, водночас, безпечної поведінки, умінь 

адекватного прийняття рішень у різноманітних, у т. ч. складних життєвих 

ситуаціях; 

• сприяти формуванню громадянської позиції особистості; 

• проаналізувати нормативно-правові документи з питань гендерної культури 

та гендерної рівності в системі освіти. 

Нормативно-правові документи: 
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 Закон України від 08.05.2005 року №2866 «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків». 

 Постанова КМУ від 11.04.2018 року №273 «Про затвердження Державної 

соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2021 року». 

 Постанова КМУ від 30.05.2018 року №453 «Про затвердження Державної 

соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період до 2021 року». 

 Наказ МОНУ від 22.05.2018 року №509 «Про затвердження положення про 

психологічну службу у системі освіти України» (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 31 липня 2018 року за №  885/32337). 

 Наказ МОНУ від 08.08.2017 року №1127 «План заходів Міністерства освіти і 

науки щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період 

до 2020 року». 

 Лист ІМЗО від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 навчальний рік». 

 

VIII.Методичні рекомендації з питань профілактики та виявлення булінгу 

(цькування) в закладах освіти.  

Розбудова системи освіти відбувається у складних соціокультурних 

умовах та в ситуації загострення негативних явищ в країні. Зокрема, майже в 

кожному учнівському середовищі існує проблема булінгу.  

Булінг в закладі освіти — це довготривале «відторгнення» дитини 

більшістю членів класу чи групи. Як показують дослідження, актуальним в 

учнівських колективах кібербулінг (насилля в інформаційному просторі).  

Булінг – соціально-педагогічна, психологічна проблема сучасності. Це 

соціальне явище, властиве переважно організованим колективам. Незвичний для 

нашого сприйняття термін булінг тісно пов’язаний із такими поняттями, як 

насильство (застосування силових методів або психологічного тиску за 

допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити 

опір; панування, влада людини над людиною), агресія (дії, спрямовані на 

порушення фізичної і психічної цілісності людини або групи людей). Агресія 

органічно пов’язана з насильством і є його природним підґрунтям. Поняття 

агресія ширше за поняття насильство, воно включає в себе поняття насильство, 

третирування (виявляти зневагу до когось, поводитися безцеремонно, не 

зважати на чиюсь думку), цькування (переслідувати кого-небудь різними 
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нападками, наклепами і т. ін., знущатися з когось). Усі ці поняття відображають 

різні аспекти такого явища, як булінг.  

Нині 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою 

булінгу. 24% дітей стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали 

про ці випадки. Такими є основні результати дослідження, проведеного 

ЮНІСЕФ. Це тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає 

конфлікт, внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 тисяч 

дітей, стали внутрішньо переміщеними особами. 

Впродовж навчального року заходи з профілактики булінгу проводились 

з метою ознайомити учасників освітнього процесу з поняттям булінг, 

причинами його виникнення, впливу цього явища на окрему особистість і 

учнівський колектив в цілому, опрацювати практичні методи виявлення 

постраждалих та булерів, оволодіння методами профілактики і втручання, 

у вигляді інформаційно-просвітницьких заходів, оформлення стендів та 

буклетів, проведення занять з елементами тренінгу, заходів за участю 

працівників правоохоронних органів, інших організацій та служб.  

За 2019-2020 навчальний рік психологічними службами закладів освіти 

області регулярно проводилась робота з профілактики та виявлення булінгу в 

закладах освіти за наступними напрямами:  

- консультування 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

К-сть охоплених осіб в межах 

проведення консультац. роботи (рік) 
Проведено заходів (рік) 

Міста, 

райони, ОТГ 
СЗШІ ЗПТО ЗФПО 

Міста, 

райони, ОТГ 
СЗШІ ЗПТО ЗФПО 

Учні 9561 1732 2067 755 1844 307 357 136 

Педагоги 4926 453 421 228 1094 267 161 100 

Батьки 6738 885 347 352 1175 181 118 17 

Всього 21225 3070 2835 1335 4113 755 636 145 

Всього  28465 5649 

- просвітницько-профілактична робота 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення просв.-профілакт.роботи (рік) 
Проведено заходів (рік) 

Міста, райони, 

ОТГ 
СЗШІ ЗПТО ЗФПО 

Міста, 

райони, ОТГ 
СЗШІ ЗПТО ЗФПО 

Учні 99342 3305 7531 5192 4056 296 658 249 

Педагоги 14732 739 737 756 1090 147 83 55 

Батьки 44789 2151 1954 2686 1448 129 95 101 

Всього 158863 6195 10222 8634 6594 572 836 405 

Всього  183914 8407 

- зв’язки з громадськістю 
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Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб (рік) Проведено заходів (рік) 

Міста, 

райони, ОТГ 
СЗШІ ЗПТО ЗФПО 

Міста, 

райони, ОТГ 
СЗШІ ЗПТО ЗФПО 

Учні 9115 871 2917 1170 242 63 121 18 

Педагоги 1339 123 232 131 91 9 30 8 

Батьки 5310 5 393 698 193 3 14 18 

Всього 15764 999 3542 1999 526 75 165 44 

Всього  22304 810 

 

За 2019-2020 навчальний рік в закладах освіти Донецької області було 

розглянуто - 209 заяв-звернень стосовно булінгу, а саме за І семестр 2019-2020 

навчального року - 140, за ІІ семестр – 69, з них:  

 

Більшість випадків були вирішені на рівні закладів освіти, лише у 13 

випадках була залучена Національна поліція (8 за І семестр, 5 за ІІ семестр 2019-

2020 навчального року). 

Профілактика булінгу в закладах освіти проводиться в співпраці 

працівників психологічної служби закладів освіти і педагогів. Працівники 

психологічної служби використовують групові форми роботи та інтерактивні 

методи (тренінги, практикуми, ІКТ, ігри та інші методи роботи), які сприяють 

кращому засвоєнню інформації учасниками освітнього процесу, покращенню 

профілактичної та відновлювальної роботи налагодженню співпраці з 

громадськістю та органами місцевого самоврядування. Також залученню 

працівників ювенальної превенції для проведення профілактичних бесід та 

роз’яснювальної роботи з учнями. 

Булінг

(154 заяви-
звернення)

111 за І 
семестр 2019-

2020 н.р.

43 за ІІ 
семестр 2019-

2020 н.р.

Кібербулінг          
(39 заяв-звернень)

15 за І семестр 
2019-2020 н.р.

24 за ІІ 
семестр 2019-

2020 н.р.

Мобінг                  
(16 заяв-звернень)

14 за І семестр 
2019-2020 н.р.

2 за І семестр 
2019-2020 н.р.
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Важливим аспектом є інформування учасників освітнього процесу 

щодо діяльності гарячих ліній, громадських та державних організацій та 

доступу до їх послуг. 

У 2020-2021 навчальному році рекомендуємо працівникам 

психологічної служби при плануванні та роботі за напрямком профілактика та 

виявлення булінгу серед учнів та учнівської молоді дотримуватись наступних 

рекомендацій: 

 вивчати та дотримуватись нормативно – правової бази; 

 аналізувати стан справ та посилювати індивідуальну роботу з дітьми, 

які мають ознаки девіантної, агресивної поведінки та їх батьками, 

законними представниками; 

 сприяти в проведенні інформаційно-просвітницької роботи з батьками 

дітей; 

 сприяти налагодженню міжвідомчої взаємодії та співпраці з 

підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України; 

 створювати на сайтах закладів «Кабінети психолога/соціального 

педагога», де буде розміщено інформацію з питань профілактики 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти; 

 впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив 

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Використовувати 

відеоролік «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація – 

ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую 

конфлікти та будую мир навколо себе» з метою профілактики булінгу 

(цькуванню); 

 використовувати в профілактичній роботі в закладах освіти  матеріали, 

які розміщені на сайті МОНУ банк педагогічних технологій, які 

розміщені у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу»; 

 наголошуємо, що згідно Закону «Про безоплатну правову допомогу» 

держава гарантує кожному громадянину право на отримання 

безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто 

зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 

(цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та 

мобільних телефонів.  

Важливо! Діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката 

(складання заяв, представництво в суді).  

Доцільно розмістити на сайтах закладів освіти банер з 

гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи Безоплатної 
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правової допомоги www.legalaid.gov.ua . Банери для розміщення 

знаходяться за посиланням: http://bit.do/legalaid ; 

 розмістити на доступному місці в закладі освіти контактну інформацію 

про керівників і педагогічних працівників закладу освіти до яких 

відповідно до посадових обов’язків, можуть звертатися учасники 

освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що стосуються 

збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів 

дитини. (номери телефонів: Урядова гаряча лінія з попередження 

домашнього насильства – 1547; Національна дитяча «гаряча» лінія 

0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного). 

 

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню) 

(Лист МОН України від 29.01.2019 р. № 1/11-881) 

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти має 

бути запроваджений комплексний підхід у сфері запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню). 

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може 

розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо директору. 

Окрім цього, дитина може звернутись: 

- на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї 

або із захисту прав дітей;  

- до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді;  

- Національної поліції України;  

- Центру надання безоплатної правової допомоги. 

Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, 

то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась 

йому жертва булінгу, чи ні. 

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган 

інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. 

Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини 

булінгу. Надалі він збирає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та 

окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не 

одноразовий конфлікт, то очільник закладу зобов’язаний повідомити 

уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у 

справах дітей. 
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До складу такої комісії можуть входити педагоги, психолог, соціальний 

педагог, батьки постраждалого та «булера», керівник закладу та інші 

заінтересовані особи. 

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не 

згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції 

України. 

За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну 

підтримку усім учасникам випадку. 

 

Корисні посилання до теми профілактика булінгу в закладах освіти: 

 наказ МОНУ від 28.12.2019 року №1646 «Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2020 р. за №111/34394; 

 наказ МОНУ від 26.02.2020 року №293 «Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти»; 

 лист МОНУ від 20.07.2020 року №1/9-385 «Деякі питання організації 

виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок»; 

 лист МОНУ від 20.03.2020 року №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; 

 лист МОНУ від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу»; 

 лист ІМЗО від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.». 

 

IX.Методичні рекомендації щодо впровадження відновного підходу та 

створення Шкільних служб порозуміння з метою профілактики і 

розв’язання конфліктів в закладах освіти.  

В сучасній освіті існують звичні способи вирішення конфліктів, які не 

завжди є ефективними, оскільки, як правило, залишаються незадоволеними 

інтереси та потреби однієї або обох сторін конфлікту. Альтернативою 

покращення навичок врегулювання конфлікту учасників освітнього процесу є 

впровадження відновного підходу, а саме Шкільних (студентських) служб 

порозуміння (далі – ШСП). За допомогою дітей-медіаторів (посередників) 
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шляхом створення у закладах освіти Шкільних (студентських) служб 

порозуміння, діяльність яких дозволяє формувати у  школярів навички співпраці, 

будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у закладі, 

забезпечувати психологічно здорове середовище в учнівському колективі. 

У 2019-2020 навчальному році в закладах освіти активно проводилась 

просвітницька робота для пропагування діяльності Шкільних (студентських) 

служб порозуміння для адміністрації, педагогів, батьків, здобувачів закладів 

загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів та в санаторно-оздоровчому центрі 

соціальної реабілітації. 

Діяльність Шкільних (студентських) служб порозуміння сприяє реалізації 

двох суспільно значущих стратегічних завдань у закладах освіти: 

1. Зменшення соціального напруження міжособистісних взаємин у 

шкільному колективі засобами медіації (посередництва); 

2. Формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з 

конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, виховати гідну 

особистість зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням 

створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві. 

Результатами роботи у напрямку впровадження відновного підходу з 

метою профілактики і розв’язання конфліктів в закладах освіти фахівців 

психологічної служби є збільшення кількості Шкільних ( студентських) служб 

порозуміння. Наразі, яких у Донецької області  налічується 103. 

 

Рис. 1. Динаміка розвитку створення 

 Шкільних (студентських) служб порозуміння у 2019-2020 н. р. 

 

67
81

4 514 17

І півріччя 2019-2020 н.р. 2019-2020 н.р.

Міста,райони,ОТГ

ЗФПО

ЗПТО

Спеціальні  ЗШІ та НРЦ
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На шляху до безпечного освітнього середовища за 2019-2020 навчальний 

рік було проведено 486 медіацій, які спрямовані на вирішення конфліктних 

ситуацій, передбачають відновлення порушених унаслідок конфлікту відносин 

його учасників та їхнього оточення, відшкодування завданої конфліктом шкоди 

та створення шкільної атмосфери, яка знижує ризик виникнення таких ситуацій. 

Вагомим кроком у побудові мирного освітнього простору та зменшенні 

рівня конфліктності в освітньому середовищі є кількість використання технік 

відновного підходу. Однією з таких є Коло це — відновна практика, що сприяє 

залученню до вирішення проблеми усіх зацікавлених осіб і забезпечує їхню 

активну участь в обговоренні ситуації та прийнятті рішень. У 2019-2020 

навчальному році фахівцями психологічної служби Донецької області було 

проведено 1 012 Кіл. Це одна з форм соціально-психологічної допомоги всім 

учасникам освітнього процесу в запобіганні, профілактиці та розв’язанні 

конфліктів, можливості звільнитися від негативних станів і знайти ресурс для 

спільного пошуку виходу з ситуації, формування безпечного простору, рівних 

можливостей і захисту інтересів усіх учасників.  

Фахівцями психологічної служби ведеться активна робота із всіма 

учасниками освітнього  процесу (Рис. 2).  

Робота з впровадження відновних практик дає можливість учасникам 

освітнього процесу самореалізуватись та сприяє розвитку в здобувачів освіти:  

• поваги до права кожного, захисту своїх інтересів та потреб (без шкоди 

чужим інтересам та потребам); 

• культури конструктивної поведінки в конфлікті; 

• чуйності до переживань інших; 

• уміння поставити себе на місце іншого; 

• здатності приймати інших; 

• почуття власної гідності та самоповаги; 

• усвідомлення сили свого впливу на навколишній світ. 

 

Рис. 2. Кількість охоплених осіб у Донецькій області 

23 364

2 573

6 815

Здобувачі освіти Педагоги Батьки
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Не менш важливим у розвитку відновного підходу є компетентність 

фахівців психологічної служби Донецької області. Саме тому в рамках 

підвищення кваліфікації та надання якісних послуг з використанням відновних 

практик у 2019 році був проведений тренінговий курс, в якому взяли участь 

керівники психологічної служби міст, районів, ОТГ (18 осіб) та методисти КЗ 

ДНМЦ ПС (4 особи). Даний тренінговий курс проводився за підтримки 

Програми з відновлення та розбудови миру Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні. Тренінговий курс складався з трьох 

тренінгових модулів: 

  «Альтернативне врегулювання спорів: базові навички» (тривалість – 

4 дні); 

  «Медіація та відновні практики: відпрацювання навичок» (тривалість 

– 3 дні); 

  «Базові навички медіатора Шкільної служби порозуміння» 

(тривалість – 7 днів). 

У 2020-2021 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

 підвищити компетентність всіх учасників освітнього процесу у 

напрямку розвитку відновного підходу та створення Шкільних 

(студентських) служб порозуміння шляхом проведення просвітницьких 

і профілактичних заходів; 

 подальше впровадження та створення Шкільних (студентських) 

служб порозуміння у закладах освіти Донецької області; 

 забезпечити участь фахівців психологічної служби у навчальних 

семінарах, брифінгах, тренінгах тощо; 

 налагодити співпрацю та обмін досвідом між фахівцями 

психологічних служб, які активно створюють в закладах освіти Шкільні 

(студентські) служби порозуміння; 

 навчання та самоосвіта фахівців психологічної служби Донецької 

області на онлайн платформах, освітніх курсах, лекціях, пов’язаних з 

впровадженням медіації та створенням Шкільних (студентських) служб 

порозуміння; 

 співпраця фахівців психологічної служби з громадськими 

організаціями, Національною поліцією Донецької області, участь у 

проектах тощо. 
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Корисні посилання для роботи фахівців психологічної служби 

1. Освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 

обсягом 30 академічних годин, розроблений ГО «Ла Страда-Україна» та 

розміщений за посиланням https://bit.ly/390Sqxf; для офлайн користування без 

мережі Інтернет вам достатньо один раз знайти доступ до мережі Інтернет, 

завантажити курс за посиланням: https://bit.ly/2Tg7bWt та користуватися курсом 

через флеш або СD носій; 

2. Студія онлайн-освіти «Educational Era» «Навички медіації та діалогу для 

потреб публічної служби». 

 

X.Методичні рекомендації щодо роботи працівників психологічної служби з 

питань протидії торгівлі людьми.  

На виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» та 

наказу МОН України від 08.04.2016 року №405 «Про затвердження плану 

заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 року» психологічними службами області у 2019-2020 навчальному 

році проводилась робота за напрямами, а саме: 

- психодіагностична робота 

Кількість охоплених осіб Проведено заходів 

21 065 1 470 

- консультаційна робота 

Кількість охоплених осіб Проведено заходів 

22 860 2 543 

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

Кількість охоплених осіб Проведено заходів 

6 304 701 

- просвітницька та профілактична робота 

Кількість охоплених осіб Проведено заходів 

127 536 4 991 

Головні завдання навчально-виховних заходів - підвищити загальний 

рівень правової свідомості дітей та молоді, рівень обізнаності з проблем 

https://bit.ly/390Sqxf
https://bit.ly/2Tg7bWt
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about


58 

 

порушення прав людини, навчити моделям безпечної поведінки, виховати 

повагу до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих 

від насильства. 

Працівниками психологічної служби в закладах освіти проведено ряд 

інформаційно-просвітницьких акцій та профілактичних заходів з питань 

протидії торгівлі людьми з метою підвищення рівня поінформованості 

учасників освітнього процесу. 

У межах своєї компетенції працівники психологічної служби залучаються 

до заходів з підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед 

батьків, інших законних представників, та осіб, які постійно контактують із 

дітьми, беруть участь у заходах із попередження торгівлі людьми, зокрема 

дітьми, виявлення постраждалих осіб та надання комплексної допомоги. 

Важливим питанням є обізнаність учасників освітнього процесу щодо 

інформації про діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України 

з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за 

скороченими телефонними номерами:  

 1578 - з питань протидії торгівлі людьми;  

 1538 - з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей,  

 Національної безкоштовної «гарячої лінії» з протидії торгівлі 

людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної 

організації з міграцій (МОМ; в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно 

зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних) www.527.org.ua,  

 Національної дитячої «гарячої лінії» 0 800 500 225 або 116 111 (для 

дзвінків з мобільного), 

 Національної «гарячої» лінії з попередження насильства, торгівлі 

людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (для 

дзвінків з мобільного) ГО «Ла Страда-Україна». 

У 2020-2021 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

 підвищувати рівень інформованості населення щодо засобів і 

методів, які використовуються торговцями людьми, шляхом організації та 

здійснення інформаційно-просвітницьких заходів; 

 фахівцям закладів освіти пройти онлайн курси підвищення 

кваліфікації з питань протидії торгівлі на сайті Міжнародної організації з 

міграції (МОМ) в Україні http://stoptrafficking.org; 

http://www.527.org.ua/
http://stoptrafficking.org/
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 продовжити видання інформаційно-освітніх матеріалів з питань 

профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту дітей та 

молоді; 

 проводити дослідження щодо виявлення дітей, що потребують 

психологічного супроводу та підвищеної педагогічної уваги; 

 рекомендувати закладам освіти постійно висвітлювати інформацію 

на сайтах та в засобах масової інформації про заходи із запобігання та 

протидії торгівлі людьми, проводити інформаційні кампанії до 30 липня 

(Всесвітній день протидії торгівлі людьми), 18 жовтня (Європейський день 

боротьби з торгівлею людьми), 2 грудня (Міжнародного дня за відміну 

рабства), 10 грудня (Міжнародного дня захисту прав людини); 

  впроваджувати гуртки та факультативи для учнів 7 - 10 класів 

закладів загальної середньої освіти «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»; 

 розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними 

організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний досвід у 

запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що постраждали 

від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за кордоном, поверненні до 

дому, а також реабілітації осіб, що постраждали від торгівлі людьми; 

 організовувати інформаційні кампанії щодо ризиків потрапляння у 

ситуації торгівлі людьми з особливим наголосом на випадках трудової 

експлуатації на території України; 

 забезпечити доступ учасників освітнього процесу до інформаційно-

консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу 

Національної гарячої лінії; 

 проаналізувати нормативно-правові документи з питань 

профілактики торгівлі людьми. 

 

Нормативно-правові документи з питань профілактики торгівлі 

людьми: 

1. Закон України від 20.09.2011 року №3739 «Про протидію торгівлі 

людьми». 

2. Наказ МОНУ від 08.04.2016 року №405 «Про затвердження плану 

заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року». 

3. Наказ МОНУ від 08.08.2017 року №1127 «План заходів 

Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби 

системи освіти України на період до 2020 року». 
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4. Наказ МОНУ від 22.05.2018 року №509 «Про затвердження 

положення про психологічну службу у системі освіти України» 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №  

885/32337). 

5. Лист ІМЗО від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 

навчальний рік». 

6. Лист МОНУ від 20.07.2020 року №1/9-385 «Деякі питання 

організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей 

та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

Навчальні програми 

 «Соціально-педагогічні основи запобігання насильства, торгівлі людьми» 

(авт. Удалова О.А., Інститут модернізації змісту освіти) 

 Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії 

торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед.. освіти) / 

авт..-упор. І.Д. Звєрєва Ж.В. Петрочко, Т.П. Цюман, В.С. Петрович, Н.О. 

Москвіна, А.М. Шеламкова ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.: 

Видавництво  ФО-П Буря О.Д., 2014 – 156 с. 

 Програма спецкурсу для практичних психологів «Профілактика 

маніпулювання свідомістю та запобігання торгівлі людьми» O.Є. 

Марінушкіна, В.В. Носенко. – Харків: КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», 2013. 

 Папуша В.В. Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства в 

молодіжному середовищі (спецкурс). – Рівне: РОІППО, 2015. 

 Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до 

спецкурсу/ Автори-упорядники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. 

Кочерга; за заг. ред. К. Левківського та ін. – К.: ВАІТЕ, 2017. 

 Протидія торгівлі людьми в Україні: програма спецкурсу для педагогічних 

працівників навчальних закладів загальної середньої освіти/ Розробники: 

Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга, О. Косьмій. – К.: ВАІТЕ, 2017. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKUGh3cFBZMm1EYVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdzNoNm5TODNaLXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdzNoNm5TODNaLXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKOGxfYnRvMUJCVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKOGxfYnRvMUJCVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKb3JvV2Jxcng3YzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKb3JvV2Jxcng3YzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKVVFtRlM3YXBJR0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKVVFtRlM3YXBJR0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKeGFHcktoSEUxNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKeGFHcktoSEUxNEk/view?usp=sharing
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XI.Професійна орієнтація та психолого-педагогічний супровід учнівської 

молоді у закладах освіти у 2020-2021 навчальному році.  

 

Соціально-економічні перетворення в Україні спонукають суспільство до 

проведення інноваційних реформ у сфері освіти, висувають нові вимоги 

стосовно підготовки учнів старших класів до майбутньої професійної діяльності 

в жорстких економічних умовах з урахуванням особливостей сучасного ринку 

праці. Свідомий і обґрунтований вибір майбутньої професії випускниками 

закладів освіти є запорукою розкриття і розвитку ними власних потенційних 

можливостей, основою для успішної життєвої самореалізації і самоствердження 

в суспільстві. 

На сучасному етапі розвитку України ситуація на ринку праці поступово 

стабілізується та відзначається позитивною динамікою. Підвищення економічної 

активності населення, сприяння його зайнятості, боротьба з бідністю, посилення 

соціального захисту від безробіття, створення конкурентних переваг робочої 

сили шляхом державного регулювання ринку праці входять в число 

національних пріоритетів і стратегічних завдань Президента і Уряду України. 

Необхідними умовами виконання цих завдань є підвищення професійних 

якостей робочої сили та формування соціально відповідального ставлення до 

вибору професії учнівської молоді. 

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 року 

№842 «Концепція державної системи професійної орієнтації населення» в 

умовах глобалізації та посилення конкуренції у світовому економічному 

просторі загострюється проблема формування, відтворення та використання 

трудового потенціалу. 

Профорієнтаційна робота займає важливе місце в діяльності закладу освіти 

оскільки вона, з одного боку, забезпечує зв’язок системи освіти з економічною 

системою країни, з іншого, поєднує сьогодення здобувачів освіти з їхнім 

майбутнім.  

Однією з важливих умов успішної професійної адаптації є своєчасно 

здійснена професійна орієнтація. Вибір професії, яка максимально відповідає 

індивідуальним здібностям, нахилам та інтересам людини, - запорука його 

успіху в майбутній професійній діяльності. Професійна дезорієнтація школярів 

сприяє формуванню невпевненості у власному професійному майбутньому. У 

той же час професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці загрожує 

гальмуванням ринкових перетворень в економіці країни та області. 

Як засвідчує освітня практика, випускники закладів освіти внаслідок 

незнання технологій професійного самовизначення, невміння проектувати свій 
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життєвий і професійний шлях в сучасних ринкових умовах стикаються зі 

значними труднощами при виборі майбутньої професії. Як правило, самостійно 

обрані ними професії не повною мірою відповідають, з одного боку – потребам 

ринку праці, а з іншого – особистісним якостям самих учнів. 

Про недостатню результативність профорієнтаційної роботи свідчать 

пов’язані із професійним самовизначенням учнів суперечності між: 

- нахилами та здібностями й вимогами професії;  

- домаганнями й реальними можливостями виконувати певну роботу; 

здібностями та престижністю професії;  

- бажанням заздалегідь спробувати себе в професійній діяльності та 

відсутністю такої можливості в закладі освіти;  

- між станом здоров’я, особливостями характеру, звичок і вимогами, 

які ставить майбутня професія тощо.  

 

У 2020-2021 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

1. Проаналізувати нормативно-правові документи з питань 

профорієнтаційної роботи та психолого-педагогічної підтримки учнівської 

молоді у закладах освіти, а саме: 

- Закон України «Про зайнятість населення»; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»;  

- Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»; 

- Закон України «Про фахову передвищу освіту»; 

-Національна доктрина розвитку освіти, затверджена указом Президента 

України від 17.04.2002 року № 347; 

- Постанова КМУ від 17.09.2008 року №842 «Концепція державної системи 

професійної орієнтації населення»; 

- Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, 

затверджене спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства 

праці України і Міністерства у справах молоді і спорту України від 

02.06.1995 року № 159/30/1526; 

- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 

роки. 

Професійна орієнтація - це система заходів, спрямованих на 

забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення, 

засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні 

основи вибору професії. 
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Професійна орієнтація включає такі елементи: професійна інформація, 

професійна консультація, професійний добір та професійна адаптація. 

Професійна орієнтація здійснюється з метою: 

 психологічного забезпечення соціальних гарантій у сфері вільного вибору 

професії, форми зайнятості та шляхів самореалізації особистості в умовах 

ринкових відносин; 

 досягнення збалансованості між професійними інтересами людини, її 

психофізіологічними особливостями і можливостями ринку праці; 

 прогнозування професійної успішності в будь-якій сфері трудової діяльності; 

 сприяння безперервному зростанню професіоналізму особистості як 

найважливішої умови її задоволеності працею і власним соціальним 

статусом, реалізації індивідуального потенціалу, формування здорового 

способу життя і гідного добробуту. 

Основні методи професійної орієнтації: 

- інформування: індивідуальне, групове, масове, безпосереднє (лекція, бесіда), 

опосередковане (засобами масової інформації); 

- психологічне та медичне консультування; 

- психологічна, психофізіологічна, медична діагностика;  

- різні педагогічні методи.  

У Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, 

затвердженому спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства 

праці України і Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 

року № 159/30/1526 умовно визначені такі етапи профорієнтаційної роботи: 

а) початковий (пропедевтичний) етап (1-4 класи). Результатом цієї роботи 

має бути сформоване у молодших школярів ставлення до себе, суспільства і 

професійної діяльності; 

б) пізнавально-пошуковий етап (5-7 класи). Оптимальним результатом є 

вибір напряму (профілю) навчання; 

в) базовий (визначальний) (8-9, 8-11 класи) етап. Результатом має бути 

сформованість особистісно значущого сенсу вибору професії, певної 

професійної спрямованості, професійне самовизначення учнів; 

г) етап професійного навчання (студенти закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахового коледжу). Результат – 

конкурентоспроможний на ринку праці кваліфікований робітник, спеціаліст, 

готовий до активної професійної діяльності і переорієнтації на певну професію. 

ґ) адаптаційний етап (кваліфікований робітник). Результат - повноцінна 

реалізація особистістю потенційних можливостей в професійній діяльності. 
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Психолого-педагогічна функція профорієнтаційної роботи полягає у: 

- виявленні і формуванні інтересів, нахилів, здібностей особистості, 

допомозі в пошуку свого покликання;  

- засвоєнні системи знань, що дозволяють вибрати і здійснити 

професійну діяльність;  

- визначенні шляхів і способів ефективного управління професійним 

самовизначенням.  

2. Здійснювати профорієнтаційну роботу та психологічну підтримку 

учнівської молоді у закладах освіти, враховуючи наступне: 

 профорієнтаційну роботу на різних рівнях у закладі освіти проводять 

усі педагогічні працівники, але головна роль в цьому напрямі 

належить фахівцям психологічної служби; 

 профорієнтаційна робота у закладі освіти має бути систематичною 

та базуватися на комплексі заходів, призначених для визначення у 

підростаючого покоління тих професійно-важливих якостей 

(відповідних конкретній професії), які достатні й необхідні для 

оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками;  

 сприяти профорієнтаційній самодіяльності учнів на основі 

активізації особистісних аспектів професійного самовизначення 

(самопізнання, самооцінка та потреба у самовдосконаленні); 

 впроваджувати факультативні курси профорієнтаційного 

спрямування; 

 при плануванні звернути увагу на онлайн-консультування як вид 

роботи; 

 важливо вивчити і використовувати перелік рекомендованих, 

валідних методик діагностичної і корекційно-розвиткової роботи. 

Відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.», саме фахівець 

психологічної служби має допомогти підростаючому поколінню, враховуючи 

особистісні якості, максимально правильно вибрати свою професійну стежку.  

Методологічним підґрунтям діяльності психолога є особистісно 

зорієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи до профорієнтаційної 

роботи та формування свідомого професійного самовизначення кожного учня. 

Особистісно зорієнтований підхід до профорієнтаційної роботи 

забезпечує вивчення та врахування індивідуальних психофізіологічних 

особливостей школярів, їхніх інтересів і запитів та розвиток здібностей, 

необхідних для реалізації цих запитів. 
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Компетентнісний підхід забезпечує формування здатності будувати 

власну професійну траєкторію на основі знань про індивідуальні особливості, 

запити і можливості, потреби ринку праці у спеціалістах та вимогах професії до 

людини (професіографічної інформації). 

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня 

застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції 

до соціокультурного і природного середовища, адаптації до соціально-

економічних перетворень та змін кон’юнктури ринку праці. 

 Практичний психолог в рамках професійної орієнтації учнівської 

молоді: 

- вивчає професійні інтереси і схильності учнів, здійснює моніторинг їх 

готовності до профільного та професійного самовизначення через анкетування 

учнів та їх батьків; 

- створює базу даних з професійної діагностики;  

- проводить тренінгові заняття з профорієнтації учнів;  

- здійснює психологічне просвітництво для батьків і педагогів на тему 

професійного визначення; 

- консультує з урахуванням вікових особливостей учнів; 

- надає допомогу класному керівнику в аналізі та оцінці інтересів і 

схильностей учнів. 

Системоутворюючим у забезпеченні знань, необхідних для професійного 

самовизначення учнів,  є курс «Вибір професії», який вивчається у 9-х класах 

закладів загальної середньої освіти. Викладання цього курсу, проведення 

профдіагностичних обстежень особистості та індивідуальних професійних 

консультацій, координація профорієнтаційної роботи з учнями покладається на 

практичних психологів закладів освіти. 

Також, важливим є питання підвищення компетентності професійної 

діяльності фахівців психологічної служби у напрямі оволодіння сучасними 

технологіями профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування. Отже, 

для підвищення професійної майстерності пропонуємо онлайн-курс для 

підвищення кваліфікації вчителів старших класів практичних психологів, 

соціальних педагогів закладів освіти «З учнями про освіту та кар’єру» 

розміщений за посиланням: https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:EducationUSA+CO2502+2020/about. 

Головний зміст профконсультації – психологічна підготовка особистості 

до визначення своєї позиції і прийняття самостійного рішення щодо 

професійного самовизначення. Перевагою групової форми консультації є те, що 

особистість отримує інформацію про себе через зворотний зв’язок та емоційну 
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підтримку від інших членів групи. Бажано робити акцент на розвитку необхідних 

якостей, здібностей, важливих у майбутній професії. При цьому діагностика 

виступає не лише як констатація актуального стану особливостей людини, а, 

насамперед, як підґрунтя для розробки програми самовиховання. Одночасно з 

традиційним консультуванням, фахівці психологічної служби можуть 

впроваджувати онлайн-консультування, що в умовах пандемії  коронавірусу 

Covid-19 є доречним.  

Важливу роль у психологічному супроводі, пов’язаному з професійним 

самовизначенням, виконує психологічна діагностика, що має на меті вивчення 

індивідуально-психологічних особливостей як учнів шкіл, так і тих, хто вже 

вибрав професію і навчається в установах професійної освіти. Професійна 

придатність при цьому діагностується як спочатку властива людині якість, що 

підкріплюється інтересами, здібностями суб’єкта, її професійними намірами. 

Найбільш поширеними психодіагностичними методиками, спрямованими 

на виявлення загальної професійної спрямованості, є «Карта інтересів», 

методика «Ціннісні орієнтації» Рокича, методика ДДО (диференційно-

діагностичний опитувальник), опитувальник Холланда. 

З метою виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини 

для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації, сприяння активізації 

внутрішніх механізмів самодіяльності особистості, таких як самооцінка, 

самопізнання і самовдосконалення, пропонуємо у професійній діяльності 

застосовувати: 

- Додатковий модуль до курсу профорієнтаційного спрямування 

«Професійний успіх: стратегія руху» 10 клас (7 год.) (авт. О. Мельник, І. Ткачук) 

під назвою «Професійний успіх: напрями самовдосконалення». Складений 

учнем особистий психологічний портрет дозволяє йому поставити перед собою 

цілі для самовдосконалення, сформулювати завдання роботи над собою. 

- Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього 

округу. / Гуцан Л.А., Морін О.Л., Охріменко З.В., Пархоменко О.М., Гриценок 

Л.І., Ткачук І.І.– Харків: «Друкарня Мадрид». 

- Моя майбутня професія: правила вибору [курс за вибором для учнів 9-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів: [курс за вибором для учнів 10(11)-

х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)] / [В. Г. Панок, О. 

В.Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук // Збірник програм 

факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів. – К. : Український НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи. 

Режим доступу: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-

pedahohichna-robota/proforiientatsiyna-robota/ 
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XII.Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в 

умовах ООС в закладах освіти Донецької області, що знаходяться на лінії 

зіткнення. Підтримка та інтеграція здобувачів освіти зі статусом 

внутрішньо переміщених осіб.  

Сьогодні психологічна служба є невід’ємною частиною освітньої галузі, 

вона суттєво впливає на освітній процес, захищає психічне і соціальне здоров’я 

усіх його учасників. Фахівці психологічної служби – практичні психологи і 

соціальні педагоги, працюють у всіх типах закладів освіти: від дошкільних і 

позашкільних до вищих закладів освіти.  

Психічна травматизація, відсутність у дитини можливості задовольнити 

базову потребу в безпеці, порушення стабільної картини світу може призвести 

до важких відтермінованих наслідків, таких, як депресивні стани, втрата віри в 

себе, втрата життєвої перспективи тощо. Тож роль працівників психологічної 

служби у системі освіти під час надання психологічної і соціально-педагогічної 

допомоги особливо значуща.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 

року №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 

переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» на лінії зіткнення 

розташовані наступні міста, райони та ОТГ Донецької області:  

1) м. Авдіївка, 

2) м. Торецьк, 

3) м. Маріуполь (частково), 

4) Бахмутський район1, 

5) Бахмутська міська ОТГ1 

6) Волноваський район2, 

7) Мар’їнський район, 

8) Ясинуватський район. 

У вищезазначених містах та районах Донецької області функціонують 85 

закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, в яких 

працюють фахівці психологічної служби: 51 практичний психолог, 29 

соціальних педагогів.  

                                                           
1Межі Бахмутського району встановлено відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 31-VIII “Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області”, від 20 травня 2015 р. № 458-VIII “Про зміну і 

встановлення меж Артемівського району Донецької області”, від 8 вересня 2016 р. № 1519-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької 

області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області”, від 8 вересня 2016 р. № 1520-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області” та від 21 лютого 2017 р. № 1901-VIII“Про внесення 

зміни до Постанови Верховної Ради України від 8 вересня 2016 року № 1520-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну 

і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області”.  
2Межі Волноваського району встановлено відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р.№ 32-VIII “Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької 

області” (в редакції постанови Верховної Ради України від 20 травня 2015 р. № 457-VIII).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1519-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1520-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1901-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-19
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За узагальненими даними фахівців психологічної служби, всього дітей зі 

статусом внутрішньо переміщених осіб охоплених працівниками 

психологічної служби в закладах освіти Донецької області налічувалось 

протягом 1 півріччя 2020 року:  

 
Рис. 1 

Найбільшу кількість дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб в 

Донецькій області зафіксовано в таких містах, районах, ОТГ, як: Бахмутська 

ОТГ, м. Костянтинівка, м. Дружківка, м. Маріуполь, м. Краматорськ, м. 

Слов'янськ, м. Лиман, Мар’їнський р-н. 

17 416 дітям, які проживають на території області, наданий статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Завдання педагогів та фахівців психологічної служби закладів освіти – 

допомогти дітям подолати негативні наслідки травматичних подій та 

адаптуватися до нових обставин їхнього життя. Для цього практичні психологи 

мають вести постійне спостереження за ними, а вчителі/вихователі – 

враховувати в освітній роботі дані моніторингу психічного стану дітей, 

організовувати емоційно підтримувальну мовленнєву комунікацію, 

використовувати індивідуально дібраний комплекс технологій психолого-

педагогічного супроводу. Необхідно постійно стежити за психоемоційним 

станом дітей, їхнім самопочуттям, виявляти хвилювання, тривоги, звертати увагу 

на збудливість, тривожність, агресивність, заглиблення в себе тощо. 

Проблеми, з якими стикаються фахівці психологічної служби під час 

виконання своїх професійних обов’язків:  

- недостатня кількість методичного забезпечення, обізнаності із 

зазначеного питання у молодих фахівців, недосвідченість; 

- дистанційність спілкування, що виникла під час тривалого карантину;  

- недостатня співпраця з громадськими організаціями у деяких закладах 

освіти на лінії зіткнення;  
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І квартал 2020 року
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- постійні стресові ситуації та травматичні події, пов’язані із ситуацією в 

місті, районі, ОТГ;  

- відновлення або підтримання ресурсного стану фахівця тощо.  

Серед заходів, що мають бути здійсненні є надання психологічної 

підтримки та послуг для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які 

мають особливу потребу в цьому. 

Залежно від часу надання допомоги і від вирішуваних завдань можна 

виокремити екстрену, короткострокову і пролонговану психологічну 

допомогу. 

Екстрена допомога необхідна безпосередньо після травмуючої події – в 

перші кілька днів. Вона надається також у разі появи гострої симптоматики в 

результаті додаткових стресів. 

Короткострокова допомога надається протягом перших тижнів, місяців 

після психотравми. Якщо дитина не отримала такої допомоги своєчасно, то 

нерідко доводиться надавати її відстрочено. У цьому випадку така допомога 

виявляється менш ефективною і може потребувати більше часу. 

Пролонгована допомога здійснюється протягом декількох років після 

психотравми. 

Для відновлення нормального психологічного стану дитини після 

пережитих подій великого значення набуває корекційна робота із сім’єю. 

Унаслідок травми порушуються нормальні дитячо-батьківські зв’язки, 

виникають симбіотичні або вимушено дистантні відносини між дитиною і 

батьками. При появі порушень поведінки батьки відчувають свою 

некомпетентність і безпорадність і мимоволі сприяють закріпленню 

негативних поведінкових стереотипів: потурають дитячим примхам, надмірно 

гостро реагують на іпохондричні скарги, оберігають від зіткнень із 

найменшими життєвими труднощами. 

Якщо психологічну травму пережили і батьки, і дитина (що є типовим 

для сучасної соціально-політичної ситуації), то темпи відновлення їх 

психологічного стану істотно змінюються. Зазвичай діти швидше 

повертаються до нормального емоційного рівня завдяки більшій психічної 

гнучкості і адаптивним можливостям. Стан батьків змінюється повільніше і 

перешкоджає нормалізації психічного розвитку дітей. Незважаючи на те, що 

батьки стурбовані наданням допомоги своїм дітям, недостатня критичність до 

власного психоемоційного стану нерідко змушує їх самих уникати 

психологічної допомоги. У зв’язку із цим особливу увагу слід звернути на 

залучення батьків до роботи над власними психологічними проблемами і 

труднощами.  
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Працівники психологічної служби у питаннях превентивних заходів 

мають знайти нові підходи до взаємодії з учнями та їхніми батьками. У цьому 

можуть допомогти різні профілактичні програми навчання учнів новим 

формам поведінки, виховання стресостійкості особистості, здатності 

самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя. Профілактичні 

програми, призначені для проведення групових занять з учнями та їх батьками, 

можуть включати: 

- групові заняття з розвитку комунікативних навичок як в учнів, 

так і в батьків; 

- групові заняття з профілактики асоціальної поведінки з 

основами правових знань; 

- групові заняття, спрямовані на допомогу в досягненні 

позитивних життєвих цілей тощо. 

Отже, основні напрями діяльності працівників психологічної служби 

у 2020-2021 навчальному році: 

 соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у 

налагодженні соціальних зв’язків; 

 надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги випускникам і 

першокурсникам ЗВО і ЗПО в адаптації до нових умов освітнього процесу та 

налагодження побутових умов їх проживання і встановлення нових 

соціальних зв’язків у закладі освіти та за його межами;  

 залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних закладів 

освіти з метою створення умов для їхньої самореалізації та проведення 

діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи з ними практичних 

психологів цих закладів;  

 робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення у таборах 

відпочинку, закладах освіти, місцях тимчасового перебування;  

 залучення вихованців, учнів, студентів зазначених категорій до активної 

виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час;  

 забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної служби 

системи освіти всіх без винятку дітей, вихованців, учнів, студентів зазначених 

категорій та надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і соціально-

педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року шляхом 

впровадження психологічних ігор, праце-, і музикотерапії тощо;  

 створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти та 

оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і 

батьків;  

 недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації 

учасників освітнього процесу та, у разі потреби, перенаправлення дітей, 

батьків і педагогів до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога); 
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 застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного підходу до 

вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися до закладів і 

установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій з 

пропозицією про співробітництво та координацію у справі надання 

психологічної допомоги тим, хто її потребує);  

 залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікованих 

фахівців, практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, 

працівників інклюзивно-ресурсних центрів;  

 організації для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими: а) 

психологічної та професійної супервізії; б) методичної підтримки у вигляді 

буклетів, методичних розробок, проведення навчальних семінарів і семінарів 

з обміну досвідом тощо. 

Служби безкоштовної «Гарячої» лінії і телефони довіри: 

 Національна дитяча «гаряча лінія»: 

 8 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів) та/або  

 116 111 (з мобільних телефонів). 

 Цілодобова гаряча лінія психологічної підтримки учасників 
АТО/ООС і членів їхніх сімей: 

 0 800 505 085 

 Всеукраїнський телефон довіри:  

 0 800 501 701 

 Телефон довіри ГО «Людина в біді»: 

 0 800 210 160 

 «Гаряча лінія» Національної поліції в Донецькій області:  

 0 800 505 102 

 Міжнародна організація з міграції МОМ: 

 0 800 215 025 

 Міжнародний комітет Червоного Хреста: 

 0 800 300 125 

 Медична допомога для дітей: 

 0 800 509 001 

 

 Доступ до освіти: 

 0 800 504 425 

 Безкоштовна гаряча лінія професійної підтримки «Стоп, 

паніка»: 

 0 800 501-892 
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Безкоштовні онлайн-курси: 

 ГО «Смарт освіта» і EdEra створили курс «Домедична допомога». Для 

того, щоб організувати безпечне шкільне середовище, необхідно володіти 

певними навичками. Одна з них – навичка домедичної допомоги. Зберегти 

життя до приїзду медиків – обов’язкове знання для вчителів і дуже бажане 

для усіх батьків. 

 ГО «Студена» спільно зі студією онлайн-освіти EdEra розробила курс 

«Недискримінаційний підхід в навчанні» — безкоштовний та доступний 

для всіх. Цей проект створюється у межах Нової Української Школи, і 

спрямований на протидію дискримінації в освітньому середовищі. 

 Онлайн-курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним». Як 

підтримувати життєву рівновагу, справлятись із викликами, 

організовувати власну стабільність на рівні думок та почуттів і 

поступальної активності.  

 Онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення». 

Запропонований курс дозволить опанувати мистецтвом критичного 

розмірковування для рефлексії своєї освітньої діяльності, відтак і фахового 

зростання. Протягом занять ви спробуєте дошукатись до коренів освітніх 

проблем: як спонукати учнів до навчання? Спробуєте поглянути на освіту 

як на задоволення потреб школярів, що дозволить зробити освітню працю 

приємнішою, а навчання учнів – результативнішим. 

 Онлайн-курс від ЮНІСЕФ та ГО «Волонтер» «Долаємо стреси разом». 

Цей курс допоможе батькам краще розуміти себе та свою дитину й бути 

ефективними в подоланні стресів, реагуючи на ситуації, що їх викликають, 

конструктивно. Протягом вивчення курсу батьки дізнаються, як краще 

впоратися зі стресом, не втрачаючи ресурсів, та як допомогти впоратися зі 

стресом їхнім дітям. 

 Онлайн-курс від ЮНІСЕФ за підтримки Києво-Могилянської академії та 

ГО «Волонтер» для батьків «Як говорити з дитиною про здоров’я та 

профілактику вірусів без тривоги та страху». Цей курс допоможе 

батькам знайти відповіді на запитання: як говорити з дітьми різного віку 

про здоров'я як цінність; як говорити про коронавірус та інші вірусні 

респіраторні захворювання з дітьми різного віку; як навчити дитину 

мислити критично; як подолати тривогу та страх разом. 

 Онлайн-курс, розроблений Центром психічного здоров'я та 

психосоціального супроводу НаУКМА у співпраці з Всеукраїнським 

громадським центром «Волонтер» за фінансової підтримки 

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Особливості 

дистанційної роботи шкільного психолога в умовах пандемії COVID-

19». Цей курс розрахований на психологів, які працюють в школі. Він 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KUBG/Psy101/2014_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://edelivery.tmx-learning.com/UNICEF_Volonteer/index.html
https://edelivery.tmx-learning.com/UNICEF_Volonteer/index.html
https://edelivery.tmx-learning.com/UNICEF_Volonteer/index.html
https://zdorovya.parents.nostress.org.ua/
https://zdorovya.parents.nostress.org.ua/
https://specialists.nostress.org.ua/course/view.php?id=4
https://specialists.nostress.org.ua/course/view.php?id=4
https://specialists.nostress.org.ua/course/view.php?id=4
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допомагає структурувати дистанційну роботу та надає інформацію про її 

особливості в умовах пандемії та соціальної дистанції. Логіка курсу 

побудована на загальних принципах надання допомоги в надзвичайних 

ситуаціях. 

 Онлайн-курс, розроблений Центром психічного здоров'я та 

психосоціального супроводу НаУКМА у співпраці з Всеукраїнським 

громадським центром «Волонтер» за фінансової підтримки 

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Психосоціальна 

підтримка вчителів і учнів в умовах пандемії COVID-19». Навчальні 

теми курсу розкривають питання правильного підходу до організації 

розпорядку дня, робочого часу та робочого простору протягом 

дистанційного навчання. Рекомендації та поради мають на меті допомогти 

вчителям, учням та їхнім батькам полегшити процес адаптації до нового 

формату освітніх комунікацій. 

 

Постійно діючі онлайн-ресурси на допомогу фахівцям психологічної 

служби та всім учасникам освітнього процесу: 

 

Корисні джерела: 

• Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що 

опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / авт. 

кол ; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології 

і соціальної роботи, 2019. - 144 с. 

• Організація соціально-психологічного супроводу дітей, сімей, які 

постраждали внаслідок військових конфліктів / авт. кол.: Герило Г.М., 

Гніда Т.Б., Корнієнко І.О., Луценко Ю.А. ; заг. ред. Ю.А. Луценко. – Київ 

: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 128 с. 

Офіційний сайт комунального закладу «Донецький
обласний навчально-методичний центр психологічної
служби системи освіти»

Група у мережі Facebook «Донецький обласний навчально-
методичний центр психологічної служби» для
поінформування фахівців психологічної служби, всіх
учасників освітнього процесу та розміщення матеріалів
психологічною службою Донеччини

https://specialists.nostress.org.ua/course/view.php?id=2
https://specialists.nostress.org.ua/course/view.php?id=2
https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713018/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83_10_12.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713018/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83_10_12.pdf
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• Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного 

самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих 

обставинах внаслідок військових конфліктів/І. І. Ткачук ; наук. ред. В. Г. 

Панок.– К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. – 2018. – 78 

с. 

• Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для 

педагогів / С. Богданов, О. Залеська. - К. : Пульсари. - 2018. - 76 с. 

• Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід 

резилієнс : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. 

Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко ; за заг. ред. Н. Гусак] 

; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2017. – 92 с. 

• Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей 

дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-

методичний посіб. - Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. - 208 с. 

• Досвід надання допомоги дітям і сім’ям - жертвам військового конфлікту : 

практ. посіб. / І. О. Корнієнко, І. М. Лісовецька, Ю. А. Луценко, Д. Д. 

Романовська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 

2017. – 152 c. 

• Шляхи подолання дитячої психотравми в діяльності працівників 

психологічної служби : [метод. рек.] / Музиченко І.В., Ткачук І.І. - Київ: 

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. - 88 с.  

• Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в 

освітніх навчальних закладах: навч.-метод. посіб./ Богданов С.О. та ін.; заг. 

ред.: Чернобровкін В.М., Панок В.Г. – Київ: Унів. вид-во Пульсари, 2017. 

– 208 с. 

• Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в 

складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, З.О. 

Гаркавенко, О.Г. Карагодіна, А.С. Шапошнікова. – [2-е вид., стереотип.]. – 

К.: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 76 с. 

• Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна 

відповідь на виклики для дітей : методичні рекомендації для педагогів 

дошкільних навчальних закладів. – К.: Агентство “Україна”. – 2016. – 100 

с. 

• Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в 

складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, В. 

Д. Острова. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 

– 68 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/713141/1/tkachuk_metod_rek.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713141/1/tkachuk_metod_rek.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713141/1/tkachuk_metod_rek.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11902/Academic%20Guide%20on%20Resilience.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11902/Academic%20Guide%20on%20Resilience.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11902/Academic%20Guide%20on%20Resilience.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11902/Academic%20Guide%20on%20Resilience.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/707675/1/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/707675/1/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/707675/1/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/707675/1/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy/view
https://lib.iitta.gov.ua/706236/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_2.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/706236/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_2.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705253/1/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.%20%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705253/1/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.%20%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705366/1/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D0%B5%D0%B4.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705366/1/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D0%B5%D0%B4.pdf
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• Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім'ям з дітьми в період 

військового конфлікту : навчально-методичний посібник. — К. : Агентство 

«Україна». — 2015. – 424 с.  

• Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та 

постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О. В. 

Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. 

• Батьківські навички: підтримка дітей у подоланні стресів: порадник для 

батьків. 

• Як допомогти дитині, яка перебуває в стресі: буклет. 

• Як гармонійно та екологічно виховувати дитину: буклет. 

• Як подолати стрес та попередити емоційне вигоряння: буклет. 

 

XIII.Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. 

Розвиток інклюзивної освіти в закладах освіти Донецької області.  

На сьогодні в Україні продовжує активно впроваджуватися інклюзивна 

освіта. Згідно з Національною радою реформ інклюзивне навчання визнано 

одним із пріоритетів розвитку держави, що є одним із основних чинників 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Державна політика у галузі освіти спрямована не лише на отримання 

учасниками освітнього процесу з особливими освітніми потребами знань, умінь, 

навичок, а й на формування ключових компетентностей на їх основі, які 

сприятимуть вмінню через спілкування знаходити порозуміння з іншими 

людьми, облаштовувати власне життя й бути корисним сім’ї, громаді, 

суспільству. З дітьми з особливими освітніми потребами працюють всі 

працівники закладу освіти, зокрема і практичні психологи та соціальні педагоги, 

які здійснюють психолого-педагогічний супровід дітей. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про освіту» в Україні створюються рівні 

умови доступу до освіти. Дітям з особливими освітніми потребами, як і всім 

іншим, гарантовано право на доступ до освіти, на можливість отримувати досвід 

і знання. Утім для цього необхідні спеціальні умови.  

Інклюзивний заклад — заклад освіти, який формує ці умови й забезпечує 

інклюзивне навчання як систему освітніх послуг. Зокрема:  

 адаптує освітні програми та плани, фізичне середовище, методи та 

форми навчання; 

 використовує наявні в громаді ресурси ; 

https://lib.iitta.gov.ua/106560/1/414.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/106560/1/414.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/106561/1/409.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/106561/1/409.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/106561/1/409.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/106561/1/409.pdf
https://drive.google.com/file/d/175BUwQXOCuJnq02Bpr5A92pHJraPP9Jv/view
https://drive.google.com/file/d/175BUwQXOCuJnq02Bpr5A92pHJraPP9Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1J3vZ3sWfCt-iu0ro3abrhN4d4NBV-xkY/view
https://drive.google.com/file/d/1I5QIx9QMelyy4A-PMTrdDlLNyUTIaLfG/view
https://drive.google.com/file/d/1DhtYM_WhgWHvp647GRwcBRkeB1yZfcyU/view
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 залучає батьків (осіб, що їх замінюють); 

 співпрацює з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно 

до різних освітніх потреб дітей; 

 створює позитивний клімат в освітньому середовищі. 

Українські педагоги та міжнародні експерти зазначають, що в питанні 

розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок вперед. На 

початок 2020 року в Україні створено 13782 інклюзивні класи, в яких навчається 

19345 учнів із особливими освітніми потребами. Так, у 2019/2020 навчальному 

році 35% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти організували 

інклюзивне навчання. 

Окрім того, в Україні із 2019/2020 навчального року інклюзивне навчання 

запроваджено в закладах професійної, професійно-технічної та вищої освіти, де 

інклюзивно навчаються 1312 здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами. 

Згідно з даними, розміщеними на сайті Міністерства освіти і науки 

України, динаміка показників розвитку інклюзивної освіти в Україні є 

наступною: 

 
Рис. 1 

За узагальненими даними, наданими фахівцями психологічних служб міст, 

районів, ОТГ Донецької області, загальна кількість дітей з особливими освітніми 

потребами станом на 01.06.2020 становить – 6395 осіб, з них: 2 429 дітей 

дошкільного віку, 3 966 дітей шкільного віку. 
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13782

4180
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2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Кількість інклюзивних класів

Кількість здобувачів освіти в інклюзивних класах
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Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які були 

охоплені навчанням у закладах освіти області протягом 2019/2020 навчального 

року зазначена у таблиці нижче: 

За індивідуальною 

формою 

В спеціальних 

класах/групах 

В інклюзивних 

класах/групах 

2 531 особа 1 790 осіб 780 осіб 

 

Інформація щодо стану впровадження інклюзивного навчання у 2019-2020 

н. р. у закладах освіти Донецької області: 

 
Рис. 2 

Питання організації інклюзивного навчання у закладах освіти 

регламентується: 

1. У закладах дошкільної освіти: 

- постановою КМУ від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку 

організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»; 

- листом МОНУ від 25.06.2020 №1/9-348 «Щодо створення інклюзивного 

освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»; 

- листом МОНУ від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності 

закладів дошкільної освіти у 2020/2021 н. р.»; 

2. У закладах загальної середньої освіти: 

- статтями 8 та 16 Закону України «Про загальну середню освіту»; 

60 102
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- постановою КМУ від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

(зі змінами); 

- постановою КМУ від 09.08.2017 №588 «Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

- наказом МОНУ від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного 

положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної 

освіти»; 

3. У закладах позашкільної освіти: 

- постановою КМУ від 21.08.2019 №779 «Про організацію інклюзивного 

навчання в закладах позашкільної освіти»; 

4. У закладах вищої освіти: 

- постановою КМУ від 10.07.2019 №635 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»; 

5. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти: 

- постановою КМУ від 10.07.2019 №636 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти». 

Діяльність працівників психологічної служби (практичних психологів, 

соціальних педагогів) координують центри практичної психології і 

соціальної роботи, міські/районні методичні кабінети (центри професійного 

розвитку педагогів). 

Звертаємо увагу керівників закладів освіти, що практичний психолог чи 

соціальний педагог виконує свої обов’язки в межах своєї компетентності та не 

повинен виконувати обов’язки дефектолога, тож власне заняття та допомога в 

навчанні – не його сфера діяльності, але за потреби він може звернутися за 

консультацією до фахівців ІРЦ. 

Основні функції психолога: 

 

- участь у складі команди психолого-педагогічного супроводу; 

- вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП; 

- психологічний супровід дитини з ООП; 

- надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з ІПР; 

- надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги 

педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною  з ООП; 

- проведення консультативної роботи з батьками дитини з ООП; 

- просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в 

учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF
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Основні функції соціального педагога: 

 

- соціально-педагогічний патронаж здобувачів освіти з ООП і їх батьків 

(законних представників); 

- виявлення соціальних питань, які потребують негайного вирішення, за 

потреби направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги; 

- вивчення соціальних умов розвитку дітей з ООП; 

- соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі; 

- інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів 

позашкільної совіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях та інших 

об’єднаннях з урахуванням її можливостей;  

- надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів 

ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування 

позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, 

міжособистісних конфліктів; 

- захист прав дітей з ООП, за відповідним дорученням представлення їхніх 

інтересів у правоохоронних і судових органах та інших організаціях. 

На допомогу практичним психологам, педагогам, які 

працюють в умовах різних спеціальних та інклюзивних закладів 

освіти розроблено корекційно-розвиткові програми для роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами. Програми розроблені 

на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами, зміст яких передбачає 

неперервне розширення і поглиблення знань та повторне 

вивчення певних тем із метою глибшого проникнення в сутність 

явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей. 

Окрім того, у 2020-2021 навчальному році для працівників психологічної 

служби продовжується Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Розвивальні програми», які мають бути спрямовані на розкриття 

інтелектуально-особистісного потенціалу учасників освітнього процесу, 

формування та розвиток їх соціально-психологічних компетентностей, 

формування готовності до самореалізації (наказ МОНУ від 31.05.2018 №555; 

наказ МОНУ від 16.06.2020 №802). 
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До уваги працівників психологічної служби пропонуємо безкоштовні 

онлайн-курси: 

• ГО «Смарт освіта» і EdEra створили курс «Робота вчителя початкових 

класів із дітьми з особливими освітніми потребами». За допомогою цього 

курсу можна опанувати теоретичні і практичні знання для роботи в 

інклюзивному класі. 

• ГО «Смарт освіта» і EdEra створили курс «Участь батьків у організації 

інклюзивного навчання», спрямований на вирішення важливих питань: як 

і коли батькам потрібно звертатись по допомогу до спеціалістів, як 

відбуватиметься інклюзивне навчання їхньої дитини, як оцінюватимуть її 

особливі освітні потреби, а також як спілкуватися зі шкільною 

адміністрацією і вчителями та емоційно не вигорати. 

• ГО «Смарт освіта» і EdEra створили курс «Домедична допомога». Для того, 

щоб організувати безпечне шкільне середовище, необхідно володіти 

певними навичками. Одна з них – навичка домедичної допомоги. Зберегти 

життя до приїзду медиків – обов’язкове знання для вчителів і дуже бажане 

для усіх батьків. 

Протягом 2020-2021 навчального року фахівцям психологічної служби 

слід звернути увагу на такі важливі аспекти діяльності за даним напрямом: 

- налагоджувати та сприяти здоровій взаємодії суб’єктів освіти з дітьми з 

особливими освітніми потребами; 

- проводити тренінги, лекторії, семінари, консиліуми та ін. щодо 

формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до 

взаємодії в інклюзивному середовищі; 

- брати участь у складі команди психолого-педагогічного супроводу; 

- добір діагностичного інструментарію, придатного для роботи з різними 

категоріями дітей, відповідно до наявних порушень розвитку; 

- надавати корекційно-розвиткові послуги дитині з ООП згідно з ІПР (в 

межах своєї компетентності); 

- надавати методичну допомогу та підтримку, консультувати всіх 

учасників освітнього процесу, співпрацювати з фахівцями інклюзивно-

ресурсних центрів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів; 

- сприяти соціалізації дитини з ООП, адаптації її у новому колективі; 

- вивчати нормативно-правові документи; 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
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- брати участь у Всеукраїнському конкурсі авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Розвивальні програми»; 

- проводити «години психолога», впроваджувати факультативи, курси, 

тренінгові групи; 

- використовувати у своїй діяльності ІКТ, мультстудії. 

Корисні джерела: 

• Стандартизація навчання школярів з порушеннями когнітивного розвитку: 

навчально-методичний посібник/ О.О. Бабяк, Н.І. Баташева, А.Л. Душка, 

Н.В. Недозим, О.В. Орлов, Л.І. Прохоренко// за ред. В.В. Засенко, Л.І. 

Прохоренко. – Київ : Наша друкарня, 2019. – 331 с. 

• Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру: метод. 

посіб./ авт. кол. за. ред. А. Г. Обухівської, Т. Д. Ілляшенко. Київ: УНМЦ 

практичної психології і соціальної роботи, 2019. - 228 с. 

• Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній 

школі: методичний посібник / автори-упорядники Д.Д. Романовська, Р.І. 

Мінтянська / за загальною редакцією Д.Д. Романовської. – Чернівці : 

Технодрук, 2019 – 158 с. 

• Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ «Агентство 

«Україна», 2019. - 300 с. 

• Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: 

стратегія реалізації / Прохоренко Л. І., Бабяк О. О., Баташева, Н. І. - Вісник 

національної академії педагогічних наук України, 2(1). – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/718955/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%AF%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%25B
https://lib.iitta.gov.ua/718625/1/IRC_razvorot.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UCQUtUu8hKm4JKCQw5ux-b8jmLaCOXoL/view
https://drive.google.com/file/d/1UCQUtUu8hKm4JKCQw5ux-b8jmLaCOXoL/view
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/55/84
http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/55/84
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Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби  

системи освіти України 

 Методика (назва, автор) Спрямування Вікова 

категорія 

Схвалено (відповідна вчена 

рада, дата, № витягу), 

сертифікат 

Електронне 

посилання 

 1 2 3 4 5 

Профілактична робота 
1. Методичний посібник «Особливості 

впровадження програми «Рівний-рівному» у 

загальноосвітній навчальний заклад на засадах 

формування в учнів почуття відповідальності за 

своє здоров’я та поведінку» 

Буряк О.В., соціальний педагог  

КЗ «Навчально-виховне об'єднання №32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа IIII 

ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

Особливості 

впровадження програми 

«Рівний-рівному» у 

загальноосвітній 

навчальний заклад на 

засадах формування в 

учнів почуття 

відповідальності за своє 

здоров’я та поведінку 

13-17 

років 

Схвалено науково-

методичною радою  

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

від 10.12.2015 року, протокол 

№ 1 

 

Режим доступу: 

https://docs.google.com/d

ocument/d/1UpnOSlg31_

6ZD0emYe4oqw4wzDW

xkADMhQ9wlYZGLK8/

edit 

 

2. Методичний посібник 

«Розвиток соціально–комунікативних здібностей 

як засобу реалізації в суспільстві», 

Ларіонова О. М., практичний психолог 

Дмитрівської загальноосвітньої школи №2 

Знам'янського районної ради Кіровоградської 

області 

Розвиток соціально –

комунікативних 

здібностей учнів на 

основі вивчення і 

застосування сучасних 

новітніх технологій і 

програм. 

6-17 років Схвалено науково-

методичною радою  

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

від 10.12.2015 року, протокол 

№ 1 

Режим доступу: 

https://docs.google.com/d

ocument/d/1b6k8Tyo8b2

n5tQAfp_mNBSJUBuBd

nwuldHi5UdL_xyM/edit 

 

3. Методичний посібник «Робоча книга методиста», 

Чебоненко В.Ф., завідувач обласного навчально-

методичного центру психологічної служби 

системи освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

 

Практичні рекомендації 

щодо планування роботи 

та ведення документації 

практичного психолога і 

соціального педагога. 

Містить законодавчі 

документи, які 

регулюють діяльність 

психологічної служби, 

розкриваються вимоги до 

ведення основної 

Практичні 

психологи 

і соціальні 

педагоги 

Схвалено вченою радою  

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

від 29.12.2015 року, протокол 

№ 4 

Режим доступу: 

https://docs.google.com/d

ocument/d/1uk63fuHHV

WZVFBMCq-

AkrZFu4xRml5KID0W

WdV0OnJ4/edit 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1UpnOSlg31_6ZD0emYe4oqw4wzDWxkADMhQ9wlYZGLK8/edit
https://docs.google.com/document/d/1UpnOSlg31_6ZD0emYe4oqw4wzDWxkADMhQ9wlYZGLK8/edit
https://docs.google.com/document/d/1UpnOSlg31_6ZD0emYe4oqw4wzDWxkADMhQ9wlYZGLK8/edit
https://docs.google.com/document/d/1UpnOSlg31_6ZD0emYe4oqw4wzDWxkADMhQ9wlYZGLK8/edit
https://docs.google.com/document/d/1UpnOSlg31_6ZD0emYe4oqw4wzDWxkADMhQ9wlYZGLK8/edit
https://docs.google.com/document/d/1b6k8Tyo8b2n5tQAfp_mNBSJUBuBdnwuldHi5UdL_xyM/edit
https://docs.google.com/document/d/1b6k8Tyo8b2n5tQAfp_mNBSJUBuBdnwuldHi5UdL_xyM/edit
https://docs.google.com/document/d/1b6k8Tyo8b2n5tQAfp_mNBSJUBuBdnwuldHi5UdL_xyM/edit
https://docs.google.com/document/d/1b6k8Tyo8b2n5tQAfp_mNBSJUBuBdnwuldHi5UdL_xyM/edit
https://docs.google.com/document/d/1uk63fuHHVWZVFBMCq-AkrZFu4xRml5KID0WWdV0OnJ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1uk63fuHHVWZVFBMCq-AkrZFu4xRml5KID0WWdV0OnJ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1uk63fuHHVWZVFBMCq-AkrZFu4xRml5KID0WWdV0OnJ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1uk63fuHHVWZVFBMCq-AkrZFu4xRml5KID0WWdV0OnJ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1uk63fuHHVWZVFBMCq-AkrZFu4xRml5KID0WWdV0OnJ4/edit
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документації, а також 

надаються зразки ведення 

журналів, протоколів, 

індивідуальних карток, 

створення циклограми 

організації роботи 

психологічної служби. 

4. Соціально-психологічна підтримка дітей, які 

переживають батьківську втрату (Томчук М.І., 

Яцюк М.В.) 

Навчально-методичний 

інструментарій для 

дитячих та шкільних 

психологів, соціальних 

працівників та педагогів, 

які долучаються до 

супроводу дітей у період 

переживання горя втрати 

рідних 

дошкільни

й, 

молодший 

шкільний, 

підліткови

й та 

юнацький 

вік 

Науково-методична рада 

КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти» №5 від 

28.12.15 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

file/d/0B4dECkOEfUjvN

UtPajFHMDNRbm8/vie

w 

5. Програма психологічного гуртка «Пізнай себе» 

для учнів середнього і старшого підліткового 

віку (укладач: Березніченко К. Д., практичний 

психолог вищої категорії М-Ларинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Вітовської районної ради) 

Профілактика шкідливих 

звичок, ранніх статевих 

стосунків та виховання 

гендерної рівності 

учні 7–11 

класів 

Протокол № 6 

від 29.05.2017 засідання 

обласної експертної комісії 

щодо здійснення експертизи 

психологічного та 

соціологічного 

інструментарію на базі 

навчально-методичної 

лабораторії практичної 

психології, соціальної роботи 

та інклюзивного навчання 

Миколаївського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=0B8EkG1_V3v

S6cElIV2R4dUotSGc 

  

6. Методична розробка «Форми і методи 

збереження та зміцнення професійного здоров’я 

як необхідна умова активної життєдіяльності, 

самореалізації творчого потенціалу педагога» 

(укладач: Гіштимулт Т.І., практичний психолог 

вищої категорії, психолог-методист 

Профілактика 

професійного вигорання 

педагоги Протокол № 3 

від 29.03.2016 спільного 

засідання науково-методичної 

комісії та вченої ради 

Миколаївського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=0B8EkG1_V3v

S6Nlh6ZFZYamVBZW8 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/open?id=0B8EkG1_V3vS6cElIV2R4dUotSGc
https://drive.google.com/open?id=0B8EkG1_V3vS6cElIV2R4dUotSGc
https://drive.google.com/open?id=0B8EkG1_V3vS6cElIV2R4dUotSGc
https://drive.google.com/open?id=0B8EkG1_V3vS6Nlh6ZFZYamVBZW8
https://drive.google.com/open?id=0B8EkG1_V3vS6Nlh6ZFZYamVBZW8
https://drive.google.com/open?id=0B8EkG1_V3vS6Nlh6ZFZYamVBZW8
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Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки  

7. Програма психологічного супроводу дитини «З 

радістю – у садок». Укладач: Захливняк Н.М., 

практичний психолог ДНЗ № 18 м.Чернівці 

Програма спрямована на 

підтримку психологічного 

стану дитини в період 

адаптації до умов ДНЗ 

Для дітей 

дошкільно

го віку 

Схвалено рішенням обласної 

Експертної комісії науково-

методичного центру 

практичної псхології та 

соціальної роботи ІППО ЧО 

від 16 листопада 2016, № 29 

Режим доступу: 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/KeRN/bXghG8qiT  

8. Програма психологічного супроводу процесу 

адаптації учнів 5 класів «Дружній клас – успіх 

кожного з нас!». Укладач: Колесник А.І., 

методист РМЦ з психологічної служби 

управління освіти Глибоцької РДА 

Програма спрямована на 

психологічний супровід 

процесу адаптації учнів 5 

класів 

Для учнів 5 

класів 

Схвалено рішенням обласної 

Експертної комісії науково-

методичного центру 

практичної псхології та 

соціальної роботи ІППО ЧО 

від 16 листопада 2016, № 29 

Режим доступу: 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/B77G/xFPeVatoM  

9. Виявлення та попередження випадків насильства 

та жорстокого поводження з дітьми 

Укладачі: Марінушкіна О.Є.,  Носенко В.В., 

Вишнева І.М. 

Основні завдання 

спецкурсу: 

1) ознайомити 

працівників 

психологічної служби з 

певним обсягом 

теоретичних знань щодо 

сутності феномена 

насилля та його 

суспільних проявах;  

2) сформувати 

методичні і практичні 

навички та уміння у 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

щодо здійснення 

соціально-психологічного 

супроводу навчально-

виховного процесу, 

профілактики соціально 

небезпечних явищ, 

просвітницько-

профілактичної 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

Обговорено і затверджено 

на засіданні кафедри  

валеологічної та інклюзивної 

освіти КВНЗ «ХАНО» 

Протокол №11 від 20.12.14 р. 

 

Режим доступу: 

http://psihologi1.blogspot

.ru/p/blog-page_28.html 

https://cloud.mail.ru/public/KeRN/bXghG8qiT
https://cloud.mail.ru/public/KeRN/bXghG8qiT
https://cloud.mail.ru/public/B77G/xFPeVatoM
https://cloud.mail.ru/public/B77G/xFPeVatoM
http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html
http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html
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діяльності щодо 

попередження та 

запобігання проявам 

насильства; 

3) поглибити уміння 

аналізувати наявні та 

отримані знання, 

працювати з  

літературою, що 

стосується планування та 

організації роботи з  

дітьми, схильними до 

насильницьких дій; 

4) ознайомити з 

можливостями співпраці 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

щодо організації роботи з 

дітьми схильними до 

насильства та дітьми, які 

постраждалии від 

насильства; 

5) ознайомити  

практичних психологів та 

соціальних педагогів з 

новими нормативно-

правовими документами з 

питань профілактики та 

попередження 

насильницьких дій;  

6) поглибити знання 

щодо практичного 

оволодіння формами, 

методами, технологією та 

методикою роботи 

спеціаліста психологічної 

служби з питання 

виявлення та 
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попередження випадків 

насильства та жорстокого 

поводження з дітьми. 

10. Профілактика маніпулювання свідомістю та 

запобігання торгівлі людьми 

Укладачі: Марінушкіна О.Є.,  Носенко В.В. 

Основні завдання 

спецкурсу: 

1)ознайомити працівників 

психологічної служби з 

певним обсягом 

теоретичних знань щодо 

сутності феномена 

маніпуляція та його 

суспільних проявах;  

2)сформувати методичні і 

практичні навички та 

уміння у практичних 

психологів та соціальних 

педагогів щодо 

здійснення 

просвітницько-

профілактичної та 

корекційно-розвивальної 

діяльності щодо 

попередження та 

запобігання проявам 

маніпуляції та 

психологічного насилля; 

3)поглибити навички та 

вміння аналізувати наявну 

та отриману інформацію 

на ступінь відповідності її 

змісту дійсності та вміння 

протистояти 

маніпулятивному впливу; 

4)ознайомити з 

можливостями співпраці 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

Обговорено і затверджено 

на засіданні кафедри 

валеологічної  

та інклюзивної освіти  

Протокол №11 від 20.12.14 р.  

 

Режим доступу: 

http://psihologi1.blogspot

.ru/p/blog-page_28.html 

http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html
http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html
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щодо організації 

корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми щодо 

розвитку критичного 

мислення; 

5)ознайомити працівників 

психологічної служби з 

нормативно-правовими 

законодавчими 

документами в Україні, 

які регламентують роботу 

із захисту прав дитини від 

психологічного насилля, 

запобігання всіх форм 

експлуатації дитини  та 

протидії торгівлі людьми;  

6)поглибити знання щодо 

практичного оволодіння 

формами, методами, 

технологіями та 

методиками 

просвітницько-

профілактичної роботи 

спеціаліста психологічної 

служби з питань протидії 

торгівлі людьми та 

запобігання дитячої 

експлуатації 

11. Програма «Мистецтво бути батьками»  

Укладач: Боднар Л.І., практичний психолог 

Оршовецького ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району 

Спрямована на розвиток 

психологічної 

компетентності та 

культури батьків 

Батьки 

учнів 

закладів 

освіти  

Схвалено засіданням обласної 

експертної комісії науково-

методичного центру 

практичної психології та 

соціальної роботи ІППОЧО 

28.02.2018, протокол № 32   

Режим доступу: 

http://ippobuk.cv.ua/inde

x.php/org-struct/2012-

12-06-15-27-32/2012-12-

21-13-01-29/2012-12-21-

14-25-46  

 

http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
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12. Програма «Профілактика професійного 

вигорання фахівців психологічної служби 

системи освіти». 

Укладач: Вашкеба Ю.М., методист-психолог 

РМК відділу освіти, молоді та спорту 

Кіцманської РДА 

Спрямована на 

попередження 

професійного вигорання 

практичного психолога 

(соціального педагога) 

системи освіти 

Працівник

и 

психологіч

ної служби 

системи 

освіти 

Схвалено засіданням обласної 

експертної комісії науково-

методичного центру 

практичної психології та 

соціальної роботи ІППОЧО 

28.02.2018, протокол № 32 

Режим доступу: 

http://ippobuk.cv.ua/inde

x.php/org-struct/2012-

12-06-15-27-32/2012-12-

21-13-01-29/2012-12-21-

14-25-46  

13. Програма «Ми хочемо щоб нас любили». 

Укладачі: методист РМЦ управління освіти 

Глибоцької РДА; Рябко Л.І., соціальний педагог 

Луковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького р-н. 

Спрямована на зниження 

рівня тривожності, зняття 

емоційного напруження  

та підвищення рівня 

комунікативності учнів 

Діти 

раннього 

підлітково

го віку з 

неповних 

сімей 

Схвалено засіданням обласної 

експертної комісії науково-

методичного центру 

практичної психології та 

соціальної роботи ІППОЧО 

25.10.2017, протокол № 31 

Режим доступу: 

http://ippobuk.cv.ua/inde

x.php/org-struct/2012-

12-06-15-27-32/2012-12-

21-13-01-29/2012-12-21-

14-25-46  

14. Соціально-психологічна підтримка дітей, які 

переживають батьківську втрату (Томчук М.І., 

Яцюк М.В.) 

Навчально-методичний 

інструментарій для 

дитячих та шкільних 

психологів, соціальних 

працівників та педагогів, 

які долучаються до 

супроводу дітей у період 

переживання горя втрати 

рідних 

Дошкільни

й, 

молодший 

шкільний, 

підліткови

й та 

юнацький 

вік 

Науково-методична рада 

КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти» № 3 від 

24.06.16 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

file/d/0B4dECkOEfUjvN

UtPajFHMDNRbm8/vie

w 

Просвітницька робота 

1. Програма «Шляхи формування психологічної 

компетентності вчителя». 

Укладачі: Колесник А.І., методист РМЦ 

управління освіти Глибоцької РДА; Москалюк 

А.П., практичний психолог Тарашанської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Глибоцького р-н 

Спрямована на 

формування 

психологічної 

компетентності вчителів 

Педагоги  Схвалено засіданням обласної 

експертної комісії науково-

методичного центру 

практичної психології та 

соціальної роботи ІППОЧО 

28.02.2018, протокол № 32  

Режим доступу: 

http://ippobuk.cv.ua/inde

x.php/org-struct/2012-

12-06-15-27-32/2012-12-

21-13-01-29/2012-12-21-

14-25-46 

http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-13-01-29/2012-12-21-14-25-46
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2. Просвітницька програма  «Розвиток  

здоров’язбережувальних компетентностей 

молоді» 

 

Курс націлений на 

підвищення 

проінформованості та 

покращення рівня знань 

молодих людей з питань 

ВІЛ/СНІДУ, зниження 

дискримінації  

 

Рекомендо

вано для 

учнів 13-15 

р., 

педагогічн

их 

працівникі

в, батьків 

Рішенням експертної комісії 

експертизи психологічного й 

соціологічного 

інструментарію Протокол №1 

від 26.01.2017 р. 

впроваджувати програму в 

ЗНЗ Тернопільської області.  

 

Режим доступу: 

http://acet.org.ua  

 

3. Психологія тривоги, страху та агресії особистості 

в освітньому процесі (Томчук С.М., Томчук М.І.) 

Монографія для дитячих 

та шкільних психологів, 

соціальних педагогів, 

студентів спеціальності 

«Психологія», науковців 

Дошкільни

й, 

молодший 

шкільний, 

підліткови

й та 

юнацький 

вік 

Вчена рада КВНЗ «Вінницька 

академія неперервної освіти» 

протокол № 9 від 28.11.2017  

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

file/d/0B4dECkOEfUjvR

lFEWjRkRGdHME1icV

FvWDhJdzVmc0xXV2tn

/view 

4.  Кодекс безпечного освітнього середовища. 

Методичний посібник  

Посібник створено з 

метою протидії та 

запобігання  негативних 

явищ серед учнівської 

молоді, як насильство, 

кібертретирування, 

секстинг, булінг тощо 

Видання 

буде 

корисним 

адміністра

ціям 

закладів 

освіти, 

педагогам, 

ПП, СП, 

батькам, а 

також 

усім, хто 

працює у 

сфері 

попередже

ння 

насильства 

над дітьми 

Схвалено Міністерством 

освіти і науки України 

(протокол № 2 від 13 червня 

2018 р.) 

Рекомендовано Вченою радою 

Інституту людини Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка (протокол № 2 від 

25 квітня 2018 р.) 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=12Zt8jz4gTHy5

vyIel2iGEtGcrxAdtaWA 

http://acet.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvRlFEWjRkRGdHME1icVFvWDhJdzVmc0xXV2tn/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvRlFEWjRkRGdHME1icVFvWDhJdzVmc0xXV2tn/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvRlFEWjRkRGdHME1icVFvWDhJdzVmc0xXV2tn/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvRlFEWjRkRGdHME1icVFvWDhJdzVmc0xXV2tn/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvRlFEWjRkRGdHME1icVFvWDhJdzVmc0xXV2tn/view
https://drive.google.com/open?id=12Zt8jz4gTHy5vyIel2iGEtGcrxAdtaWA
https://drive.google.com/open?id=12Zt8jz4gTHy5vyIel2iGEtGcrxAdtaWA
https://drive.google.com/open?id=12Zt8jz4gTHy5vyIel2iGEtGcrxAdtaWA
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5. Комплект освітніх програм «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом. Базові навички 

медіації»  

Посібник створено з 

метою впровадження 

системи служб 

порозуміння для 

впровадження медіації за 

принципом «рівний-

рівному» та вирішення 

конфліктів мирним 

шляхом  

Видання 

буде 

корисним 

адміністра

ціям 

закладів 

освіти, 

педагогам, 

ПП, СП 

Схвалено для використання в 

закладах освіти Науково-

методичною комісією з 

проблем виховання дітей та 

учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 3 від 

01.08.2018 р.)  

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=1iHJsSTlIXJw9

aomi3JX9d3iAm8BTTPu

q 

6. Освітня програма гуртка «Вирішення конфліктів 

мирним шляхом. Базові навички медіації»  

Посібник створено з 

метою впровадження 

системи служб 

порозуміння для 

впровадження медіації за 

принципом “рівний-

рівному” та вирішення 

конфліктів мирним 

шляхом  

Видання 

буде 

корисним 

адміністра

ціям 

закладів 

освіти, 

педагогам, 

ПП, СП 

Схвалено для використання в 

закладах освіти Науково-

методичною комісією з 

проблем виховання дітей та 

учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 3 від 

01.08.2018 р.)  

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=1AFIKefPSKQ

hDKrvKy5BL2mPc_fDF

m0TL 

7. Освітня програма факультативу «Вирішую 

конфлікти та будую мир навколо себе»  

Посібник створено з 

метою впровадження 

системи служб 

порозуміння для 

впровадження медіації за 

принципом «рівний-

рівному» та вирішення 

конфліктів мирним 

шляхом  

Видання 

буде 

корисним 

адміністра

ціям 

закладів 

освіти, 

педагогам, 

ПП, СП 

Схвалено для використання в 

закладах освіти Науково-

методичною комісією з 

проблем виховання дітей та 

учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 3 від 

01.08.2018 р.)  

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=1dWEs-

UzxOz8mITxnA4lnH_M

NEAlvphhC 

8. Створення системи служб порозуміння для 

впровадження медіації за принципом «рівний-

рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів 

мирним шляхом у закладах освіти  

Навчально-методичний посібник 

 

Посібник створено з 

метою впровадження 

системи служб 

порозуміння для 

впровадження медіації за 

принципом «рівний-

рівному» та вирішення 

конфліктів мирним 

шляхом  

Видання 

буде 

корисним 

адміністра

ціям 

закладів 

освіти, 

педагогам, 

ПП, СП 

Схвалено для використання в 

закладах освіти Науково-

методичною комісією з 

проблем виховання дітей та 

учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 4 від 

23.10.2018 р.) 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/

open?id=1GUWgcoWeq

oiRtj0sUo7T3kGZnHR5

UTBj 

 

https://drive.google.com/open?id=1iHJsSTlIXJw9aomi3JX9d3iAm8BTTPuq
https://drive.google.com/open?id=1iHJsSTlIXJw9aomi3JX9d3iAm8BTTPuq
https://drive.google.com/open?id=1iHJsSTlIXJw9aomi3JX9d3iAm8BTTPuq
https://drive.google.com/open?id=1iHJsSTlIXJw9aomi3JX9d3iAm8BTTPuq
https://drive.google.com/open?id=1AFIKefPSKQhDKrvKy5BL2mPc_fDFm0TL
https://drive.google.com/open?id=1AFIKefPSKQhDKrvKy5BL2mPc_fDFm0TL
https://drive.google.com/open?id=1AFIKefPSKQhDKrvKy5BL2mPc_fDFm0TL
https://drive.google.com/open?id=1AFIKefPSKQhDKrvKy5BL2mPc_fDFm0TL
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1GUWgcoWeqoiRtj0sUo7T3kGZnHR5UTBj
https://drive.google.com/open?id=1GUWgcoWeqoiRtj0sUo7T3kGZnHR5UTBj
https://drive.google.com/open?id=1GUWgcoWeqoiRtj0sUo7T3kGZnHR5UTBj
https://drive.google.com/open?id=1GUWgcoWeqoiRtj0sUo7T3kGZnHR5UTBj
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Список використаних джерел 

Електронні ресурси: 

Сайт Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/ua 

Сайт ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: https://imzo.gov.ua/ 

Сайт НАПН України: http://naps.gov.ua/ 

Сайт КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради»: http://oipopp.ed-

sp.net  

Сайт Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти: https://hoippo.km.ua/ . 

Законодавча та нормативна база: 

Закон України від 20.09.2011 року № 3739 «Про протидію торгівлі людьми» 

Закон України від 08.05.2005 року № 2866 «Про забезпечення рівних прав 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 273 «Про 

затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» 

Постанова Кабінету міністрів України від 30.05.2018 року № 453 «Про 

затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» 

Наказ МОН України від 08.04.2016 року № 405 «Про затвердження плану 

заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року» 

Наказ МОН України від 08.08.2017 року № 1127 «План заходів 

Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби системи 

освіти України на період до 2020 року» 

Наказ МОН України від 22.05.2018 року № 509 «Про затвердження 

положення про психологічну службу у системі освіти України» 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №  

885/32337) 

Лист МОН України від 20.07.2020 року № 1/9-385 «Деякі питання 

організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей 

та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» 

https://mon.gov.ua/ua
https://imzo.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
http://oipopp.ed-sp.net/
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https://hoippo.km.ua/
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