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Пріоритетні напрями роботи та

актуальні  питання 
організації  діяльності 

фахівців психологічної служби 

на період 

2020-2021 навчального року

Лугінець Наталя Вікторівна, 

в.о. директора КЗ ДНМЦ ПС



1. Актуальні питання планування та організації діяльності

фахівців психологічної служби у 2020-2021 навчальному році.

Нормативно-правове забезпечення.

2. Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах

дистанційного навчання.

3. Актуальні питання організації діяльності соціального педагога

закладу освіти у 2020-2021 навчальному році.

4.Категорія осіб, які перебувають у складних життєвих

обставинах: особливості психологічного супроводу.

5. Удосконалення роботи в закладах освіти щодо профілактики

правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед учнів

та учнівської молоді в 2020-2021 навчальному році.

.



6. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами. Пріоритетні аспекти діяльності фахівців 
психологічної служби у 2020-2021 н.р.

7.Основні напрями діяльності фахівців психологічної служби 
у 2020-2021 н.р. з питань надання психологічної допомоги 
суб’єктам освіти в умовах Операції об’єднаних сил.

8. Створення безпечного освітнього середовища шляхом 
впровадження Шкільних служб порозуміння.

9. Стратегія профілактики суїцидальної поведінки у діяльності 
фахівців психологічної служби.

10. Професійна орієнтація учнівської молоді в системі роботи 
практичного психолога.





НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 
ПОДЯКАМИ

Донецького обласного навчально-методичного 
центру психологічної служби системи освіти  

за плідну працю, системність у роботі  та 
відповідальний підхід у діяльності 



1.Шамардіна Анна Володимирівна 
методист ДНМЦ ПС 

2. Правілова Наталя Валеріївна
практичний психолог

Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №2 
Донецької обласної ради

3. Вавілова Вікторія Олегівна
практичний психолог

Краматорської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №18
Донецької обласної ради

4. Лукашева Олена Віталіївна
практичний психолог

Краматорської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №33
Донецької обласної ради

5.  Морозова Ірина Валентинівна
практичний психолог

Маріупольської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №37
Донецької обласної ради



6. Цвентух Анастасіїя Володимирівна
практичний психолог

Краматорського навчально-реабілітаційного центру «Гайок»

7. Ткаченко Катерина Олександрівна
практичний психолог

Краматорського навчально-реабілітаційного центру «Гайок»

8. Хасієва Анастасія Миколаївна
практичний психолог

Маріупольського навчально-реабілітаційного центру «Сонечко» 

9. Тищенко Оксана Анатоліївна
практичний психолог

Олександрівського професійного аграрного ліцею



10. Сідельнікова Юлія Валеріївна
практичний психолог

Костянтинівського професійного будівельного ліцею

11.Сердюк Ольга Юріївна

педагогу соціальному

Лиманської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату № 34

Донецької обласної ради

12. Кравцов Сергій Володимирович
практичний психолог

Сіверського професійного ліцею

13. Джавадян Валерій Гургенович
педагог соціальний 

Державного навчального закладу

«Бахмутський центр професійно-технічної освіти» 



14.Діброва Вікторія Романівна 
педагог соціальний 

Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф.Кривоноса

15. Крейдун Оксана Валеріївна 
педагог соціальний 

Слов’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату I-III ступенів № 23 Донецької обласної ради

16. Матафонова Ольга Анатоліївна 
педагог соціальний 

Маріупольського навчально – реабілітаційного центру

«Сонечко»

17. Хандога Марія Миколаївна
педагог соціальний

Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи–інтернату № 7 Донецької обласної ради





«Актуальні  питання 
організації  діяльності 

фахівців психологічної служби 
на період 

2020-2021 навчального року» 

Лугінець Наталя Вікторівна, 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС



В червні 2020 року фахівцями КЗ ДНМЦ ПС був проведений цикл 
онлайн-вебінарів (п’ять вебінарів) за підсумками 
результатів роботи  шодо психологічного супроводу та соціально-
педагогічного патронажу учасників освітнього процесу Донецької 
області у 2019-2020 навчальному році. 



В рамках вищезазначених вебінарів 93 учасники були ознайомлені та
поінформовані щодо динаміки розвитку та аналізу
діяльності психологічної служби у 2019-2020 н.р., з визначенням
актуальних, проблемних питань та шляхами їх вирішення. Були
окресленні перспективні завдання для кожного напряму роботи,
проаналізована ефективність застосованих методів та форм
роботи.



З матеріалами усіх 5-ти вебінарів за період з 17.06.2020 по 26.06.2020
фахівці психологічної  служби області можуть і повинні  
ознайомитися 
- на офіційному сайті КЗ ДНМЦ ПС dnmcps.com.ua
- на офіційній сторінці КЗ ДНМЦ ПС в соціальній мережі  ФБ 
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/post_tags/?post_ta
g_id=282096523000375

та обов’язково використати їх при підготовці до серпневих нарад 
на рівні міста, району, ОТГ, закладів освіти та врахувати при 
плануванні роботи на 2020-2021 навчальний рік.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://dnmcps.com.ua/?fbclid=IwAR0m1HVhYgyHlhhu63-o4FiG1DHrhGdCJ3_LEz5ErIubBWwgKsMj3LZ95a0&h=AT1L7s--opU3RwTXKoLKUuREX4Smus2Nhbg3FKuESdELYERkhah62wTP9yXOYWrtGBXwuA2bU6L26vfJYVNLuSTnY9XBN0J2nZBBOELK08ipbOM3FP-PlS5LzU11_4BfB4A-GDS6PNiMsMgNMhU
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/post_tags/?post_tag_id=282096523000375


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2020 р. № 672
ПОЛОЖЕННЯ

про центр професійного розвитку 
педагогічних працівників



Завдання центру
Основними завданнями центру є сприяння професійному 
розвитку педагогічних працівників, їх психологічна 
підтримка та консультування.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює та поширює інформацію з питань 
професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот 
педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним 
працівникам та ін.



Станом на 01.06.2020р.   у Донецькій області 
функціонують психологічні служби у 13 містах, 
12 районах та 11 об’єднаних територіальних 
громадах.

В області функціонують 4 центри практичної 
психології і соціальної роботи: 

м. Костянтинівка,
м. Лиман,
м. Маріуполь,
Бахмутська міська ОТГ.



760
осіб

ПП – 563 
особи

СП – 155 
осіб

Методистів 
– 42 особи



Кількість працівників психологічної 
служби у порівнянні з минулим роком

Загальна 

кількість 

працівників 

психологічної 

служби 

Практичних 

психологів

Соціальних 

педагогів

Методистів

743

560

153

30

760

563

155

42

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р.

Кількість фахівців психологічної служби зросла на 17 осіб: кількість практичних 
психологів – на 3 особи, соціальних педагогів – на 2 особи, методистів  - на 12 осіб.



З 2017 по 2020 роки загальна кількість 
фахівців психологічної служби Донецької 
області зросла на 21 особу: 

практичних психологів – на 7осіб; 
соціальних педагогів – на 14 осіб;
методистів – залишилась без змін.



Вік працівників психологічної служби

ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ

Загальна 
кількість

З НИХ:

до 30 31-40 41-50 51-54 55-60 понад 60

563 101 217 167 39 23 16

СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ

Загальна 
кількість

З НИХ:

до 30 31-40 41-50 51-54 55-60 понад 60

155 29 51 37 14 14 10



У своїй діяльності психологічна служба 
керується 

 Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», «Про вищу 

освіту», 

іншими законами України,  постановами 
Верховної Ради України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України…



1. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
від 22.05.2018 року № 509 
« ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПСИХОЛОГІЧНУ 
СЛУЖБУ  У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

2. НАКАЗ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ  
від   08.08.2017 р.  № 1127 
«ПРО   ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ МОН УКРАЇНИ  ЩОДО 
РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ  НА ПЕРІОД  до   2020 року»

звітували  до МОН України  щорічно до 01.06.

У 2019-2020 н. р. фахівці   КЗ ДНМЦ ПС   проаналізували  та  
узагальнили  інформацію по області до МОН України на 
виконання Плану заходів до 2020 року - з 2017 року по 2020 
роки – за чотири роки.



3.НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ від 
16.06.2020 року № 802 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу авторських програм практичних психологів і 
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 
номінації «Розвивальні програми».  

4.Постанова Кабінету Міністрів України від
01.06.2020 року № 585 «Про забезпечення соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах



ЛИСТИ МІНЕСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1.Лист МОН від 27.07.2020 року № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні
напрями роботи психологічної служби 2020-2021н.р.»

2.Лист МОН від 24.07.2019 року № 1/9-477 «Про типову
документацію працівників психологічної служби у  системі
освіти України»

!!! Лист КЗ ДНМЦ ПС вiд 13.08.2019 року Про використання у 
роботі ТИПОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ практичного психолога та 
соціального педагога закладу освіти.

3.Лист МОН від 10.09.2019 року № 1/9-571 «Щодо проведення 
Всеукраїнського моніторингу» 



4.Лист МОНУ від 30.07.2020 року №1/9-411 «Щодо організації
діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 н. р.»

5.Лист МОНУ від 25.06.2020 №1/9-348 року «Щодо створення
інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

6.Лист МОНУ від 05.08.2020 №1/9-420 року «Щодо організації роботи
закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 н. р.»

7.Лист МОНУ від 06.08.2020 №1/9-423 року «Про деякі особливості
початку освітнього процесу в 2020/2021 н. р.» (ЗФПО)

8.Лист МОНУ від 17.08.2020 року №1/9-445 «Щодо організації
освітнього процесу в закладах проесійної (професійно-технічної) 
освіти у 2020-2021 н.р.»



9.Лист МОНУ від 14.08.2020 року 1/9-436 «Про створення
безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 
попередження і протидії булінгу (цькуванню)»

10.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»

11.Лист ІМЗО від 09.06.2020 року № 22.1/10-1205 «Про курси 
підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних 
педагогів за рахунок коштів державного бюджету»

12.Лист ІМЗО від 27.05.2019 року № 22.1/10-2045
Щодо курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і 
соціальних педагогів у 2020 році



Лист МОНУ від 27.07.2020 року № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні
напрями роботи психологічної служби 2020/2021н.р.»

Починаючи з 2012/2013 навчального року Міністерство освіти, молоді та 
спорту України рекомендувало впроваджувати в закладах освіти «годину 
психолога», що сприяє розв’язанню соціально-педагогічних проблем в 
учнівському середовищі.

1. «Година психолога» - лист МОН, молоді та спорту від 
04.07.2012 року № 1/9-488 «Щодо організації  та проведення 
«години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»: 
- дану годину необхідно передбачити у плані роботи закладу 
освіти в частині позакласної роботи 1 раз на місяць для 
кожної групи/класу;
- забезпечить педагогічним навантаженням практичних 
психологів, оскільки значна їх кількість працює, відповідно до 
штатного розкладу, на 0,75, 0,5 та 0,25 ставки.



!Фахівцям психологічної служби рекомендовано 

впроваджувати факультативні курси, 
впровадження яких, включає підвищення 
психологічної культури усіх учасників освітнього 
процесу.

ВАЖЛИВО! Викладання навчального матеріалу за 
програмами курсів за вибором, факультативів, 
гуртків психологічного та соціально-педагогічного 
спрямування
визначається як навчальна діяльність працівників 
психологічної служби.



1. Важлива складова планування діяльності працівників психологічної 
служби 
2. Метою є організація власної діяльності, аналіз та узагальнення 
результатів, підвищення власного професіоналізму через 
самоосвіту.
3. Включає: складання планів роботи, складання звіту про виконану 
роботу, підготовку до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з 
учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками, педагогічних 
консиліумів, виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, 
семінарах для педагогів, виховних годин з учнями (дітьми), навчальних 
занять (курси за вибором, факультативи, гуртки), самопідготовку,
консультації в навчально-методичних та наукових центрах
(закладах), участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) 
психологів, соціальних педагогів.



1. Це система заходів спрямованих на 

- охорону психічного здоров’я, 
- попередження неблагополуччя у розвитку людини, 
групи, суспільства,
- відхилень у розвитку особистості,
- виникнення конфліктів та 
- проблем у міжособистісних стосунках, запобігання 
створення конфліктних ситуацій у освітньому 
процесі. 



Найважливішими  напрямами профілактичної роботи в 
закладі освіти є:
- профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із 
природними та технічними катастрофами;
- попередження виникнення надмірної психологічної напруги в 
суспільстві, що переживає кризові явища (економічні та політичні 
кризи, пандемії, міжетнічні, міжконфесійні конфлікти тощо);
- робота з попередження відхилень у психічному розвитку дитини, 
які пов’язані із сімейними проблемами;
- профілактика порушень у психічному та особистісному розвитку 
здобувачів освіти;
- профілактика вживання психоактивних речовин та алкогольних 
напоїв серед молоді;
- профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, 
пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо.



Профілактична робота працівників психологічної служби закладу 
освіти має бути націлена на створення таких умов навчання та 
виховання, які б сприяли гармонійному психічному та 
особистісному розвитку здобувачів освіти. 

Такими умовами є:

- увага до адаптації до нового життя з його вимогами й 
труднощами;
- диференціація та індивідуалізація навчання, спрямовані на 
виявлення інтересів і схильностей кожної дитини, розвиток її 
здібностей, творчих можливостей;
- рання профілактика педагогічної занедбаності дітей і підлітків;
- сприятливий психологічний клімат у кожному класі/групі закладу 
освіти.



Просвітницька робота фахівців психологічної служби пов’язана з 
наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників 
освітнього процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної 
служби закладу, методами їх роботи та можливостями.

Робота із проведення просвітницької діяльності залежить від потреб 
конкретного закладу освіти.

Варіанти просвіти можуть бути активними, коли активним суб’єктом 
освіти виступає сам фахівець або формальними, що передбачає лише
інформування за запитом учасника освітнього процесу. Останній варіант 
може одночасно розглядатися і як консультативна робота.

До форм просвітницької діяльності умовно можна віднести наочні 
(інформаційні буклети, листівки, плакати, пам’ятки) та вербально-наочні.
Більш дієвими формами просвіти є безпосереднє спілкування та 
переважно усні вербальні форми інформування: бесіда, лекція, виступ на 
методичній нараді (семінарі), стаття.



З огляду на широкий спектр функціональних обов’язків та 

напрямів діяльності практичного психолога, соціального 

педагога вона має займати не багато часу, бути 

простою і доступною в обробці та аналізі, а її 

результати формулюються з використанням 

лексичних засобів у контексті педагогічної 

термінології, що дасть можливість ефективно 

побудувати процес подальшого психолого-педагогічного 

супроводу. 



Акцентуємо увагу та просимо довести до відома фахівців 
психологічної служби, що на виконання п. 3.1. Наказу МОН 
від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження плану заходів 
Міністерства освіти і науки України щодо розвитку 
психологічної служби на період до 2020 року» - Українським 
науково- методичним центром практичної психології і 
соціальної роботи розроблено методичні рекомендації 
«Застосування діагностичних мінімумів у діяльності 
працівників психологічної служби».

Запропонований перелік діагностичного інструментарію допоможе
фахівцям психологічної служби у доборі необхідних методик залежно 
від предмету дослідження.



Також, вкотре акцентуємо увагу, що Міністерство 
освіти і науки України рекомендує працівникам 
психологічної служби застосовувати у своїй діяльності 
методичні рекомендації, орієнтовні циклограми 
діяльності працівників психологічної служби різних типів 
закладів освіти.

! Циклограми розглядаються як ефективний інструмент, 
що дозволяє усвідомити обсяг роботи, який необхідно 
виконати впродовж року, проаналізувати наявні ресурси. 
Для ефективної організації діяльності важливо 
дотримуватися відповідного управлінського циклу –
періодичного повторення всіх основних завдань та 
функцій (видів) діяльності.



1.Є одним із найзатребуваніших напрямів роботи.

2. Консультування (індивідуальне, групове), здійснюється за 
запитом учасників освітнього процесу. 

3.Особливістю консультування як форми взаємодії між 
учасниками освітнього процесу є акцент на власну 
відповідальність того, хто просив про допомогу.



4. Одночасно із традиційним консультуванням «тет-а-
тет», фахівці психологічної служби можуть 
впроваджувати онлайн-консультування, яке може 
практикуватися через різні альтернативні комунікативні 
канали, як додатковий засіб, підключений до процесу 
консультування «тет-а-тет» або незалежний процес.

Таке консультування може базуватися на текстовій 
комунікації між психологом/соціальним педагогом та 
учасником освітнього процесу. Лист може бути тим, що 
зцілює. Лист як розмова самим з собою, вільний від очей 
психолога/соціального педагога, відчувається як більш 
небезпечний та захищений спосіб. 



Електронна пошта – доволі простий спосіб, за допомогою 
якого практичний психолог/соціальний педагог може 
взаємодіяти з учасниками освітнього процесу через 
Інтернет.
Електронна пошта особливо підходить людям, яким 
подобається писати, наприклад батькам, які мають дуже 
щільний графік роботи. 

Відеоконференція один із способів для консультацій через 
Інтернет.

! Просимо практичних психологів/соціальних педагогів 
звернути увагу на онлайн-консультування як вид роботи і 
запроваджувати його у своїй трудовій діяльності.



1. Є найскладнішою і найвідповідальнішою.

2. Є продовженням діагностичної.

3. Міністерство освіти і науки України рекомендує 
використовувати у роботі корекційні програми
- розміщені на сайті Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» та
- програми переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних 
педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 
«Корекційно-розвиткові», які отримали гриф Міністерства 
освіти і науки України



ЛИСТИ  

Донецького обласного навчально-методичного центру 

психологічної служби системи освіти (КЗ ДНМЦ ПС): 

1. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 року «Про пріоритетні

напрями роботи у 2020-2021 навчальному році».

2. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 18.08.2020 року ЦИКЛОГРАМА діяльності

для керівників психологічною службою міст, районів, ОТГ Донецької

області (фахівців психологічної служби закладів освіти ОКВ).

!3. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2020 Про надання консультацій

фахівцями КЗ ДНМЦ ПС у 2020-2021 навчальному році в онлайн 

режимі.



6. Додаток до листа КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2019 - ФОРМА 

річного плану роботи методистів з психологічної служби та 

директорів(завідувачів) центрів, ПП.

7. Додаток до листа КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2019 - ФОРМА 

річного планування роботи практичного психолога та 

соціального педагога закладів освіти ОКВ.

8. Додатки до листа КЗ ДНМЦ ПС вiд 20.05.2019  Щодо ведення

відповідної документації керівниками (методистами та 

фахівцями центрів ПП та СР)психологічної служби міста, 

району,ОТГ області.

9. Лист КЗ ДНМЦ ПС вiд 13.08.2019 Про використання у 

роботі ТИПОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ практичного психолога та 

соціального педагога закладу освіти.

10. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 29.10.2018 - щодо ОРІЄНТОВНОГО 

РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ.



Профорієнтація (врахувати до плану роботи)

1. Концепція державної системи професійної орієнтації 
населення на 2019-2021 роки згідно 
2.Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації Донецької області 
від 29.02.2016 № 131 (зі змінами) 
3.Розпорядження голови обласної державної адміністрації
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
22.03.2019 № 313/5-19 «Про заходи з реалізації Концепції
державної системи професійноїь орієнтації населенняи на 
2019-2021 роки» (п.п.12, 27) 





Міністерство освіти і науки України наголошує: 

1.“Актуальність даної роботи має місце у сучасному освітньому 
середовищі, адже нині якісна психологічна просвіта, діагностика, 
корекційно-розвиткова робота не може здійснюватися без 
використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні 
технології та Інтернет. 

Вони дають змогу психологу/соціальному педагогу краще проводити 
просвіту серед учнів, батьків та вчителів, швидко робити 
інтерпретацію результатів діагностичних досліджень, проводити 
корекційно-розвиткову роботу.

Практичний психолог/соціальний педагог мають можливість 
отримувати інформацію, активно спілкуватися з колегами, 
вчителями, здобувачами освіти та батьками. Завдяки цьому 
підвищується авторитет фахівця , він дійсно може бути носієм 
культури, знань, усього передового….”



Першочерговим завданням
працівників психологічної  служби є

пошук та використання  
дієвих засобів методів 

профілактичної, корекційної, 
просвітницької та розвиткової

роботи.



Рекомендуємо створити на сайті закладу сторінку
«Кабінет психолога/соціального педагога» та радимо 
активно використовувати отримання інформації через 
Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.

«Кабінет психолога/соціального педагога» може стати 
віртуальною психологічною службою, покликаною 
допомогти не тільки здобувачам освіти і їх батькам, але 
і педагогам. 

Педагоги зможуть використати широкі можливості для 
психолого-педагогічної самоосвіти, самопізнання, 
професійного саморозвитку.



За допомогою розміщених на сайті 
матеріалів, опитувальників можливе 

отримання зворотного зв’язку не лише від 
здобувачів освіти, а від їх батьків.

Радимо практично використовувати таку 
форму роботи, як відповіді на запитання.

!Механізм реалізації цієї технології полягає в 
попередньому зборі проблемних питань і 

розміщенні на сайті відповідей на них.



Важливими завданнями в роботі працівників 
психологічної служби із учасниками освітнього процесу, 
і, в першу чергу, із 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.



Для забезпечення належних результатів та вимог до 
професійної діяльності фахівцям важливо: 

1. Дотримуватись звичного алгоритму організації робочого
часу.
2. Адаптувати план роботи на період карантину з чітким
визначенням термінів виконання та цільових групп.
3. За  необхідністю модифікувати на час карантину та 
визначити актуальними певні напрямки роботи.
4. Здійснювати щоденний облік виконаної роботи
5. Оформлювати професійну документацію по факту 
виконаної роботи.
6. Складати індивідуальний план самоосвіти. 



Рекомендації
щодо визначення на час карантину
АКТУАЛЬНИХ напрямків роботи:

Напрямок роботи Шляхи реалізації

1.Просвіта та профілактика На вебсайтах закладів освіти, в 

чатах, в oнлайн групах

педагогів/батьків/учнів в

телеграм, Viber та інші;

на платформі професійних

онлайн-спільнот

2.Консультування індивідуальне, 

рідше групове
В онлайн режимі, Skype режимі, 

телефонному режимі  та інші.



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, у 
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).



Рекомендовані ФОРМИ організації ПРОСВІТНИЦЬКОЇ
РОБОТИ  (за наявності технічних можливостей та доступних онлайн-
ресурсів):

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.



Напрямок роботи Шляхи реалізації 
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.

4.Зв’язки з громадськістю Частково за допомогою доступних засобів
зв’язку та телекомунікацій.



На другий план виступають такі напрямки роботи:

Напрямок роботи Умови проведення Шляхи реалізації

Діагностика  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.

Через використання 
онлайн ресурсів.
ВАЖЛИВО!!!
Враховуючи особливі 
вимоги щодо здійснення
діагностичної, 
корекційно-розвиткової 
та окремих форм 
профілактичної роботи 
(у т.ч. розвиток 
соціальних навичок), - ці 
заходи не можуть бути 
проведені у 
дистанційному режимі, 
якщо порушуються
вищезазначені вимоги!

Профілактика

(окремі форми)

Корекційно-

розвиткова

робота



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. 

Оформлення професійної документації :
- по факту виконаної роботи;
- містити протоколи консультацій (індивідуальних та 
групових), наданих в онлайн-режимі та
- протоколи онлайн-анкетування/опитування (за умови їх
проведення із дотриманням наданих вище рекомендацій)




