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26.07.2021 № 01/03-163  Директорам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) 

освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, директору 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-

інтернату 

 

Про розподіл та тривалість робочого тижня  

практичного психолога і соціального педагога  

закладу освіти 

 

Шановні керівники! 

З метою реалізації статті 76 Закону України «Про освіту», відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про 

затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», 

листа Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-363 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 

н. р.» Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти (далі – КЗ ДНМЦ ПС) звертає вашу увагу, що тривалість 

робочого тижня та графік роботи практичного психолога і соціального 

педагога закладу освіти визначаються чинним законодавством з урахуванням 

типу закладу освіти та змісту роботи працівника. 

У ІІІ розділі «Основні завдання, принципи та функції психологічної 

служби» наказу МОНУ від 22.05.2018 №509 зазначається, що практичний 

психолог та соціальний педагог здійснюють діяльність: 

-  як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, 

освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо),  

- так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення 

робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-

методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо) – п. 5. 
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Звертаємо увагу, що ці години мають бути відображені в плані роботи 

практичного психолога та соціального педагога. 

УВАГА! У посібнику УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 

НАПН України «Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм 

діяльності працівників психологічної служби» за загальною редакцією                 

В. Г. Панка (2017) зазначено:  

Орієнтовний розподіл робочого часу за основними видами діяльності 

(на 1 ставку практичного психолога закладів освіти різного типу)1 

Дні тижня 
Практична 

робота 

Організаційно-

методична робота 
Загальний час 

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

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

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

!!!Четвер  8 год. (4 год.) 8 год. 

П’ятниця 5 год. (4 год.) 3 год. 8 год. (4 год.) 

Всього 
20 годин 

(16 годин) 

20 годин 

(2 години) 

40 годин 

(20 годин) 

 

Нагадуємо керівникам та просимо взяти до уваги, що при затвердженні 

планів роботи фахівців психологічної служби закладів освіти, у Донецькій 

області департаментом освіти і науки ДОДА рекомендовано планування 

організаційно-методичної роботи (8 годин в день) – на середу. У зв’язку з цим 

проведення більшості обласних заходів та консультацій для фахівців 

психологічної служби в поточному навчальному році планується, як і раніше, 

саме на середу. 

Хочемо зазначити, що час, витрачений на виконання того чи іншого виду 

роботи, може варіюватися залежно від: 

- звернень до фахівця психологічної служби,  

- первинності або повторності звернення, віку та стану особи, що звернулася, 

інших особливостей, 

- крім того, відповідно до запитів адміністрації закладу освіти, види роботи і 

кількість робочого часу на їх виконання може змінюватися, 

- якщо на деякі з наведених видів робіт не існує запиту в установі освіти, то 

час, відведений на їх виконання, розподіляється на інші види робіт 

психологічної направленості та узгоджується з адміністрацією. У 

психологічній роботі мають гармонійно поєднуватись усі види діяльності 

психологічної служби. 

                                                           
1 У дужках розрахунок робочого часу практичного психолога НРЦ та ЗДО компенсуючого типу 



 

Просимо керівників взяти до уваги вищезазначену інформацію, а саме: 

- надати можливість практичним психологам та соціальним педагогам 

закладів освіти скористатися своїм правом відповідно до наказу МОНУ від 

22.05.2018 №509 щодо розподілу та тривалості робочого тижня – особливо в 

тих закладах освіти, де фахівець не забезпечений ні окремим кабінетом, ні 

відповідними технічними засобами та, відповідно до статті 50 Кодексу 

законів про працю України, взяти до уваги, що тривалість робочого часу 

працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. 

 

 

З повагою, в.о. директора        Ольга СКИБА 
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