
Здійснення психологічного супроводу

освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році



Кількість спеціалістів психологічної служби 

(станом на 01 червня 2020 року)

• Практичних психологів – 192

психологи дитячих садків – 82  

(не забезпечені спеціалістами 49 закладів)

психологи шкіл – 107 

(не забезпечені спеціалістами 24 заклади)

психологи позашкільники - 3

(не забезпечені спеціалістами  13 закладів)

• Педагогів соціальних – 68 

(не забезпечені спеціалістами 63 школи )



Типова документація, яку ведуть спеціалісти 

психологічної служби системи освіти України

Лист Міністерства освіти і науки від 24.07.2019 р. № 1/9-477   «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України»

Н А К А З Міністерства освіти і науки від 28.12.2006 N 864 «Про планування

діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по

роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»



Пріоритетні напрямки роботи

-організація та проведення моніторингових досліджень;

-впровадження шкільних служб порозуміння в закладах 
освіти;

-запровадження на сайті закладу освіти сторінки «Кабінет 
психолога/соціального педагога» та онлайн консультування;

Лист  державної установи «Інститут модернізації змісту освіти»  від 27.07.2020 
№ 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної  служби у 
системі освіти на 2020/2021 н. р.»



Пріоритетні напрямки роботи

- організації надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним 
учням, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов 
проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО (ООС);

- психологічного і соціально-педагогічного забезпечення та супроводу 
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, 
консультативної і просвітницької роботи з батьками;

- посилення профілактичної роботи із протидії торгівлі людьми;



Пріоритетні напрямки роботи

- посилення роботи зі здійснення профілактичних заходів у закладах 
освіти щодо зниження рівня вживання алкоголю та наркотичних речовин 
підлітками;

- посилення профілактичної роботи з подолання правопорушень, 
злочинності серед неповнолітніх;

- забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного 
середовища (запобігання насильству в закладі освіти та домашньому 
насильству).



Конкурси протягом навчального року

1. Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у

новій школі» (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року № 555, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 26 червня 2018 року за № 744/32196)

Номінацією 2020/2021 року визначено «Розвивальні програми», що спрямовані на розкриття інтелектуально-

особистісного потенціалу учасників освітнього процесу, формування та розвиток їх соціально-психологічних

компетентностей, формування готовності до самореалізації.

Термін проведення (міський етап) – листопад – грудень

2. Міський конкурс аматорських відеороликів «STOP булінг» (відповідно до Положення про проведення міського

конкурсу аматорських соціальних відеороликів «STOP булінг», затвердженого розпорядженням міського голови від

07 жовтня 2019 року №939)

Орієнтовний термін проведення – листопад 2020 року

3. Міський конкурс соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих на популяризацію робітничих професій

(відповідно до Положення про проведення міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих га

популяризацію робітничих професій, затвердженого розпорядженням міського голови від 12 грудня 2018 року № 1069)

Орієнтовний термін проведення – листопад 2020 року



Методичні рекомендації у випадку переходу 

в дистанційний  режим роботи 
• Працюючи дистанційно (у гнучкому режимі роботи), дотримуйтесь звичного алгоритму організації робочого 

часу та адаптуйте план роботи на період карантину.

• 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.

• Враховуючи особливі вимоги щодо здійснення діагностичної та корекційної роботи,  яка потребує 
безпосереднього контакту із здобувачами освіти,  ці заходи не можуть бути проведені у дистанційному 
режимі.

• Виняток серед видів діагностичної роботи можуть становити онлайн-опитування та/або онлайн-анкетування 
загального змісту (наприклад:  задоволення рівнем навчання, моніторинг випадків домашнього насилля або 
кібербулінгу , соціологічні дослідження тощо)

• 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 відповідно до 
адаптованого плану роботи.



Здійснюйте щоденний облік виконаної роботи у «Журналі роботи практичного 

психолога/соціального педагога».

Оформлюйте професійну документацію по факту виконаної роботи.

Облікову документацію (журнали, протоколи консультацій та діагностики) неприпустимо 

вести виключно в електронному вигляді – має бути паперовий варіант.

Будьте на постійному зв’язку в період робочого часу

Дотримуйтесь інших вимог організації професійної діяльності у гнучкому (дистанційному) режимі 

відповідно до наказу керівника закладу/установи освіти з означеного питання

Майте в 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.


