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28.03.2022 № 01/03-66 Керівникам структурних підрозділів з 

питань освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій,  територіальних 

громад, завідувачам (директорам) 

методичних служб, директорам 

(завідувачам) центрів/кабінетів практичної 

психології і соціальної роботи, центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників, директорам закладів загальної 

середньої освіти, дошкільної освіти, 

позашкільної освіти 

 

 

Про координацію діяльності фахівців 

психологічної служби системи освіти 

Донецької області в умовах війни 

 

Зважаючи на ситуацію, яка відбувається в Україні, реагуючи на 

виклики суспільства в умовах війни, враховуючи  результати онлайн-наради 

25.03.2022 року ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» щодо 

координації діяльності психологів системи освіти у наданні соціально-

психологічної допомоги населенню, з метою підвищення ефективності 

надання соціально-психологічної допомоги постраждалому населенню й усім 

учасникам освітнього процесу рекомендуємо керівникам/координаторам 

психологічних служб територіальних органів цивільного захисту та 

практичним психологам/консультантам центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників наступне: 

1. Інформувати та забезпечувати участь фахівців психологічної 

служби системи освіти в онлайн навчаннях з питань надання 

соціально-психологічної допомоги усім учасникам освітнього 
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процесу, технології консультування, відновлення психолога після 

роботи з учасниками освітнього процесу, які проживають горе - за 

відповідними посиланнями на записи онлайн семінарів, вебінарів, 

тренінгів (листи КЗ ДНМЦ ПС від 11.03.2022 №55 та від 25.03.2022 

№ 62, група вайбер для керівників/координаторів психологічних 

служб територіальних органів цивільного захисту). 

 

2. Запроваджувати активно, враховуючи складну ситуацію, 

телефонне консультування зі всіма учасниками освітнього 

процесу (за потребою). Наголошуємо, що  саме засобами 

телефонного консультування фахівців психологічної служби 

закладів освіти області можуть запобігати виникненню кризових 

станів у людей, прийняттю ними необачних рішень, допомогти їм не 

просто вижити, зберігши свої цінні якості, але й актуалізувати 

особистісні і творчі ресурси; а також сприяти позитивним змінам, як 

у їх близькому оточенні - так і взагалі у суспільстві (лист КЗ ДНМЦ 

ПС від 25.03.2022 № 64 «Методичні рекомендації щодо проведення 

телефонного консультування»). 

 

3. Продовжувати практику проведення спільних онлайн-нарад, 

семінарів керівників/координаторів психологічних служб 

територіальних органів цивільного захисту та практичних 

психологів/соціальних педагогів закладів освіти (за можливістю). 

 

4. Залучати до практичної роботи, проведення навчальних онлайн 

вебінарів, семінарів з обміну досвідом, тренінгів, супервізій, 

інтервізій досвідчених фахівців на рівні територіальних органів 

цивільного захисту, які, починаючи з 2014 року - активно, 

систематично, у робочий час, безоплатно - проходили навчання з 

кризового консультування, надання першої психологічної, 

домедичної допомоги  та інших актуальних питань. 

 

5. Забезпечувати регулярною супервізійною та інтервізійною 

підтримкою працівників психологічної служби, що працюють з 

постраждалими, з метою профілактики професійного вигорання, 

відновлення психоемоційного стану та підвищення фахової 

майстерності (за потреби або не рідше одного разу на тиждень). 
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6. Проводити вивчення та узагальнення кращих практик/досвіду 

діяльності працівників психологічної служби з надання соціально-

психологічної допомоги у період воєнних дій, першої психологічної 

допомоги, психологічного та соціально-педагогічного супроводу 

евакуйованого населення. 

 

7. Використовувати офіційні сайти відділів, управлінь/департаментів 

освіти, кабінети/сторінки  практичних психологів закладів освіти та 

інші інтернет-ресурси для проведення систематичної  

інформаційно-просвітницької роботи з надання першої 

психологічної допомоги, психологічного та соціально-педагогічного 

супроводу всім учасникам освітнього процесу. 

 

8. Доводити до практичних психологів/ соціальних педагогів закладів 

освіти області методичний, інформаційний та просвітницький 

матеріал, створений колективом Донецького обласного навчально-

методичного центру психологічної служби системи освіти (далі – 

Центр) на допомогу всім учасникам освітнього процесу. 

Зазначаємо, що починаючи з 24.02.2022  колективом Центру 

створено  та доведено до  відома керівників/координаторів 

психологічних служб області та фахівців психологічних служб 

закладів освіти - через листи та інтернет-ресурси: 

 відеоматеріали - 27 

 буклети, плакати та  пам’ятки з актуальних питань - 33 

 мультфільм щодо навчання дітей самостійно справлятись із 

напругою, тривогою та панічними атаками - 1 

 просвітницько - інформаційні матеріали – 19 

 інформація щодо роботи гарячих ліній - 5 

 листи КЗ ДНМЦ ПС - 4  (від 11.03.20202 №55, від 25.03.2022 

№ 62, від 25.03.2022 № 64, від 28.03.2022 № 66). 

УВАГА! Матеріали Центру (буклети, плакати, відео, пам’ятки, інформація 

щодо роботи гарячих ліній) додаються до листів КЗ ДНМЦ ПС від 

11.03.2022 та  28.03.2022). 

 

9. Розміщувати  на офіційних сайтах/сторінках/ кабінетах або на 

Google-диску повнотекстові науково-методичні матеріали, 

посібники  з надання соціально-психологічної допомоги у період 
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воєнних дій, першої психологічної допомоги, психологічного та 

соціально-педагогічного супроводу евакуйованого населення та 

надавати доступ для працівників психологічних служб системи 

освіти. 

 

10.  Організовувати, за умови безпеки для життя людей, роботу 

пунктів психологічної та соціально-педагогічної допомоги на базі 

закладів освіти усіх типів і форм власності для проведення 

індивідуальної й групової роботи з учасниками освітнього процесу, 

постраждалими та учасниками подій, про що поінформувати 

громадськість (за можливістю та за потреби). 

 

11.  Підтримувати один одного  включаючи  всі засоби саморегуляції!  

Для отримання інформації щодо налагодження роботи з означених 

питань та одержання методичної допомоги радимо звертатися до Донецького 

обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи 

освіти на електронну пошту  dnmcps@ukr.net  або за телефоном 050 161 58 

30. 

Просимо керівників взяти до уваги вищезазначену інформацію та  

довести її до відома фахівців психологічної служби системи освіти Донецької 

області.  

 

      В.о. директора           Н.В.Лугінець 
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