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Статистика дитячих самогубств

Впродовж 2020 року заблоковано 39 суїцидальних груп 
та встановлено 4 кураторів
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Розділ ІІІ. 
Основні завдання, принципи та функції психологічної служби
3. Функції психологічної служби:



Нормативно-правові акти
➢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).



Листи Міністерства освіти і науки України

лист МОНУ від 28.03.2014 №1/9-179 
«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів» 

лист МОНУ від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 
«Щодо профілактики учинення дітьми навмисних ушкоджень»

лист МОНУ від 14.08.2020 №1/9-436
«Про створення безпечного освітнього середовища в закладі 

освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)
лист МОНУ  від 16.07.2021 № 1/9-363 

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у 
системі освіти у 2021/2022 н. р.»



Листи Донецького обласного навчально-методичного центру 
психологічної служби системи освіти 

1. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.09.2020 № 01/03-163 «Щодо посилення та 
активізації заходів з профілактики суїцидальної поведінки».

2. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.12.2020 № 01/03-227 «Про узагальнення даних за 
ІV квартал та посилення роботи щодо профілактики суїцидальної поведінки 
серед здобувачів освіти»

3. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 23.02.2021 № 01/03-56 «Про посилення  роботи 
щодо профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 

4. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 13.04.2021 №01/03-89 «Про узагальнення 
інформації за І квартал 2021 року та посилення роботи щодо профілактики 
суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти»

5. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 30.06.2021 №01/03-142 «Про узагальнення 
інформації за ІІ квартал 2021 року щодо профілактики суїцидальної 
поведінки серед здобувачів освіти».



Листи Донецького обласного навчально-методичного центру 
психологічної служби системи освіти 

6. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 06.08.2021 № 01/03-174 «Про узагальнення 
інформації за 2020-2021 навчальний рік щодо профілактики суїцидальної 
поведінки серед здобувачів освіти».

7. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 06.08.2021 № 01/03-175 «Про узагальнення 
інформації за 2020-2021 навчальний рік щодо профілактики суїцидальної 
поведінки серед здобувачів освіти»

8. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 16.08.2021 № 01/03-177 «Пріоритетні напрями 
діяльності психологічної служби у системі освіти Донецької області на 2021-
2022 навчальний рік: методичні матеріали та рекомендації». 

9. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2021 №01/03-180 «Циклограма діяльності для 
керівників психологічних служб ТГ Донецької області»

10. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2021 №01/03-181 «Циклограма діяльності 
для фахівців психологічних служб ОКВ Донецької області».



Деякі питання щодо надання  
інформаційно-аналітичних матеріалів

УВАГА! Форма звіту за зразком циклограми під час 
заповнення фахівцями психологічної служби 

не редагується! 



Діагностична робота
(порівняльні дані щодо діяльності фахівців ПС 

у 2019-2020 н. р. та 2020-2021 н. р.)
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Консультаційна робота
(порівняльні дані щодо діяльності фахівців ПС 

у 2019-2020 н. р. та 2020-2021 н. р.)
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Просвітницько-профілактична робота
(порівняльні дані щодо діяльності фахівців ПС 

у 2019-2020 н. р. та 2020-2021 н. р.)
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Комплексна взаємодія дорослих – запорука 
ефективності роботи зі здобувачами освіти 

Практичний 
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Створення безпечного освітнього 
середовища у закладі освіти

• систематичне проведення просвітницько-профілактичних заходів 
щодо медіаграмотності та медіазахисту;

• створення умов навчання та виховання, які сприяють

гармонійному психічному та особистісному розвитку 

здобувачів освіти

Психологічна 
служба

Педагогічні
працівники



Обов’язок батьків щодо виховання дітей

• Статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» визначена 
відповідальність батьків за розвиток дитини, а саме:

• Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку  
дитини як особистості.

Батьки та особи, які їх замінюють, 
зобов’язані постійно дбати про

фізичне здоров’я
дитини

психічний стан
дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


Обов’язок батьків щодо виховання дітей

• Згідно ст. 150 Сімейного кодексу України

Батьки та особи, які їх замінюють, 
зобов’язані піклуватися про

здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 
моральний розвиток

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14


Відповідальність батьків  
за неналежне виховання дітей

• Ухиляння батьків або осіб, які їх 
замінюють, від виконання 

передбачених законодавством 
обов’язків щодо забезпечення 

необхідних умов життя, навчання 
та виховання неповнолітніх дітей, 
– тягне за собою попередження 

або накладення штрафу від 
одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (стаття 184 

Кодексу України про 
адміністративні 

правопорушення).

• Злісне невиконання батьками, 
опікунами чи піклувальниками 

встановлених законом обов’язків 
по догляду за дитиною або за 

особою, щодо якої встановлена 
опіка чи піклування, що 

спричинило тяжкі наслідки, –
карається обмеженням волі на 

строк від двох до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий 
строк (стаття 166 Кримінального 

кодексу України).

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


Рекомендації для фахівців психологічної служби 
щодо профілактики суїцидальної поведінки  

у 2021-2022 навчальному році: 
При плануванні обов'язково звернути увагу на: 

• виконання заходів Національної стратегії розбудови безпечного і
здорового освітнього середовища в Новій українській школі,
затвердженої Указом Президента України від 25.05.2020
№195/2020;

• систематичне проведення просвітницько-профілактичних заходів
з учасниками освітнього процесу щодо медіаграмотності,
медіазахисту та цифрової гігієни, навичок збереження власного
життя та здоров’я, а також запобігання небезпечній поведінці;

• поширення в закладах освіти практики функціонування служб
порозуміння (шкільної медіації);



Рекомендації для фахівців психологічної служби 
щодо профілактики суїцидальної поведінки  

у 2021-2022 навчальному році: 
• формування конструктивних способів вирішення складних

життєвих ситуацій та адаптивних копінг-стратегій у всіх учасників
освітнього процесу;

• надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від
булінгу (цькувань);

• розроблення та розповсюдження серед учасників освітнього
процесу інформаційних матеріалів щодо здорового та безпечного
способу життя, розміщення їх електронних версій на веб-сайтах
закладів освіти, на сторінці «Кабінет психолога/соціального
педагога» тощо.



Рекомендації щодо дистанційної роботи 
в умовах карантинних обмежень

Сторінка 
«Кабінет психолога/

соціального педагога» 

Пошта довіри 

Телефон довіри



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 

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.




