
Методичні рекомендації 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ 
Нормативно-правове поле організації роботи 
Психологічна служба системи освіти є важливою складовою державної системи 
охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою 
виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку 
особистості. Особливо ця функція служби важлива в умовах складної соціально-
політичної ситуації в країні. 
Працівникам психологічної служби системи освіти необхідно організовувати свою 
роботу відповідно до таких нормативно-правових документів: 
• лист Міністертва освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-135  
«Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»; 
• лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186  
«Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів 
України»; 
• лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 № 
26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»; 
• наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703 «Про внесення змін до 
Положення про психологічну  
службу системи освіти України» 
• наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспор-ту, МВС та 
Держдепартаменту з питань виконання покарань від  
14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження  
порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опи-нилися у складних 
життєвих обставинах»; 
• наказ Міністертва освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330  
«Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного 
інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і 
науки України»; 
• Етичний кодекс психолога тощо. 
Окрім положень, які окреслені у вищезгаданих документах, під час  
організації діяльності працівниками психологічної служби необхідно звер-нути увагу 
на необхідність: 
• створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та 
оптимізація змісту і форм психологічної про-світи педагогічних працівників і батьків; 
• недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматиза-ції учасників 
навчально-виховного процесу та, у разі потреби, пере-направляти дітей, батьків і 
педагогів до інших спеціалістів (психоте-рапевта, невролога тощо); 
• застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного  
підходу до вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися до закладів і 
установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій тощо з 
пропозицією співробітництва та ко-ординації у справі надання психологічної 
допомоги тим, хто її по-требує); 



• залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікова-них фахівців, 
практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, консультантів 
ПМПК; 
• організації для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими: 
а) психологічну і професійну супервізію;  
б) методичну підтримку у вигляді буклетів, методичних розробок, проведення 
навчальних семінарів і семінарів з обміну досвідом; 
в) матеріальну допомогу у вигляді необхідного приладдя і оргтехніки; 
• внесення корективи у плани роботи всіх працівників психологічної  
служби, що задіяні у наданні допомоги постраждалим. 
Нагадуємо про необхідність у процесі роботи суворо дотримуватися вимог методик 
та Етичного кодексу психолога. 
 
Психологічний супровід у діяльності працівників психологічної служби 
 
У залежності від часу надання допомоги і від вирішуваних завдань можна 
виокремити екстрену, короткострокову і пролонговану психологічну допомогу.  
Екстрена допомога необхідна безпосередньо після травмуючої події – в перші кілька 
днів. Вона надається також при появі гострої симптоматики, що відбувається в 
результаті додаткових стресів.  
Короткострокова допомога надається протягом перших тижнів, місяців після 
психотравми. Якщо дитина не отримала такої допомоги своєчасно, то нерідко 
доводиться надавати її відстрочено. У цьому випадку така допомога виявляється 
менш ефективною і може потребувати більше часу.  
Пролонгована допомога здійснюється протягом декількох років після психотравми. 
Запропонований поділ значною мірою умовний. У реальному житті ці види допомоги 
нерідко надаються паралельно. Так, екстрена допомога починається відразу після 
психотравми, на кризовому етапі, але триває також на етапі стабілізації. 
Короткострокова допомога починається на етапі стабілізації і триває на етапі 
відновлення. Пролонгована допомога починається на етапі відновлення і 
продовжується на етапі інтеграції. Вона триває протягом двох років і більше.  
Завдання психологічної реабілітації дітей та підлітків, які пережили важку психічну 
травму, принципово різні безпосередньо після неї і кілька місяців потому. На 
першому етапі реабілітаційна робота в цілому може бути охарактеризована як 
медико-психологічна, на другому – як психолого-педагогічна. Цим визначається і 
підбір фахівців, що здійснюють таку роботу.  
Для відновлення нормального психологічного стану дитини після пережитих подій 
велике значення має психокорекційна робота із сім’єю в цілому. Унаслідок травми 
порушуються нормальні дитячо-батьківські зв’язки, виникають симбіотичні або 
вимушено дистантні відносини між  
дитиною і батьками. При появі в дитини порушень поведінки батьки від-чувають 
свою некомпетентність і безпорадність і мимоволі сприяють закріпленню негативних 
поведінкових стереотипів: потурають дитячим примхам, надмірно гостро реагують на 
іпохондричні скарги, оберігають від зіткнень з найменшими життєвими труднощами. 
Якщо психологічну травму пережили і батьки, і дитина (що типово для сучасної 
соціально-політичної ситуації), то темпи відновлення їх психологічного стану істотно 



змінюються. Зазвичай діти швидше повертаються до нормального емоційного рівня 
завдяки більшій психічної гнучкості  
і адаптивним можливостям. Стан батьків змінюється повільніше і перешкоджає 
нормалізації психічного розвитку дітей. Незважаючи на те, що батьки стурбовані 
наданням допомоги своїм дітям, недостатня критичність до власного 
психоемоційного стану нерідко змушує їх самих уникати психологічної допомоги. У 
зв’язку із цим особливу увагу слід звернути на залучення батьків до роботи над 
власними психологічними проблемами і труднощами. 
Ефективною формою організації діяльності навчального закладу щодо надання 
допомоги дітям є проведення психолого-педагогічного консиліуму. Ця форма роботи 
стосується як дітей, які прибули з АР Крим, так і дітей, які навчалися в даному 
закладі та в яких виникли проблеми у зв’язку із сучасною соціально-політичною 
ситуацією. Психолого-педагогічний консиліум дозволяє об’єднати зусилля педагогів, 
працівників психологічної служби та інших суб’єктів навчально-виховного процесу, 
які зацікавлені в успішному навчанні і повноцінному розвитку дітей і підлітків, 
намітити цілісну програму індивідуального супроводу та адекватно розподілити 
обов’язки і відповідальність за її реалізацію. 
Будь-які відомості про параметрами, показниками та характеристиками, в яких 
наявна важлива для роботи консиліуму та супроводжена інформація про учня та його 
сім’ю. 
Рішеннями консиліуму є рекомендації з розробки комплексної програми 
супроводження, що узгоджуються з усіма учасниками і є обов’язковими для всіх 
спеціалістів, котрі ведуть навчальну, виховну, корекційну та розвивальну роботу з 
учнями. Рекомендації мають бути занесені в інди-відуальну картку дитини, яку 
оформляє працівник психологічної служби з перших днів перебування дитини в 
навчальному закладі. 
Щодо дітей з АР Крим, то в умовах переміщення з одного соціокуль-турного 
середовища в інше виникає необхідність адаптуватися до нових умов життя, причому 
успішність такої адаптації залежить від багатьох факторів. 
  Зокрема, індивідуальні характеристики – демографічні та особистісні (насамперед, 
вік). Так, маленькі діти адаптуються швидко й успішно, для школярів ж цей процес 
виявляється більш болісним, оскільки в класі вони повинні у всьому бути схожим на 
своїх однокласників – зовнішнім виглядом, манерами, мовою тощо. Важким 
випробуванням виявляється зміни  
культурного оточення для дорослих людей. 
Найважливішими характеристиками адаптивних можливостей внутрішньо 
переміщених осіб (діти та сім’ї, які переїхали жити з АР Крим на материкову частину 
України ), які визначають їх поведінкову стратегію в новому соціокультурному 
середовищі, можуть служити пережиті пересе-ленцями емоційні стани (з 
урахуванням їх інтенсивності, тривалості, віко-вих особливостей) та індивідуальні 
особливості емоційного реагування в умовах стресової ситуації.  
Важливим моментом адаптації дитини до нових умов проживання є фізіологічна 
адаптація, яка має етапи: 
• орієнтувальний, коли на весь комплекс нових впливів, які пов’язані  
з переселенням, відповідають бурхливою реакцією практично всі  
системи організму; 



• нестійке пристосування, коли організм шукає і знаходить якіс-но оптимальні (чи 
близькі до оптимальних) варіанти реакцій на ці  
впливи; 
• відносно стале пристосування, коли організм знаходить найкращі  
варіанти реагування на навантаження, з меншим напруженням усіх систем. 
Профілактичні заходи в умовах навчального закладу 
Працівники психологічної служби у питаннях превентивних заходів повинні знайти 
нові підходи до взаємодії з учнями та їхніми батьками. У цьому можуть допомогти 
різні профілактичні програми навчання учнів новим формам поведінки, виховання 
стресостійкості особистості, здатної  
самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя. Профілактичні 
програми, призначені для проведення групових занять з учнями та їх батьками, 
можуть включати: 
• групові заняття з розвитку комунікативних навичок як в учнів, так і в батьків;  
• групові заняття з профілактики асоціальної поведінки з основами правових знань;  
• групові заняття, спрямовані на допомогу в досягненні позитивних життєвих цілей 
тощо. 
Одним із дієвих способів установлення безпечного, комфортного середовища в 
навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів є впровадження програм 
примирення серед однолітків (кола цінностей, медіації). Шкільні служби порозуміння 
сприяють покращенню загального мікроклімату, зниженню кількості конфліктів і 
випадків прояву насильства серед учнів, посиленню ролі та участі батьків у процесі 
виховання дітей.  
Головна перевага зазначених програм – це формування відповідальності людини і 
громади за власну поведінку і поведінку інших, готовність прийти на допомогу, 
розв’язати конфлікт. 
Завдання соціально-педагогічної роботи з дітьми з АР Криму визначаються 
проблемами і потребами дітей із сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, розв’язання яких вимагає: 
• інтеграції виховних впливів на дитину в загальноосвітньому навчальному закладі; 
• формування об’єктивної самооцінки у дітей, життєвих планів, здійснення 
профорієнтації; 
• виявлення порушень прав дітей та їх захист; 
• корекції поведінки дитини; 
• відвідання дитини вдома і вивчення умов її життя, виховання і розвитку; 
• правової просвіти щодо прав дітей, в тому числі щодо соціального оточення, яке 
опікується дітьми. 
Спрямувати діяльність працівників психологічної служби на формування 
особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної 
європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної 
динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що швидко змінюється. 
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