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Органам управління у сфері освіти 

обласних військових адміністрацій, 

Київської міської військово-цивільної 

адміністрації 

Закладам післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Про заходи з виконання Плану дій з координації 

діяльності психологічних служб системи  

освіти та ДСНС України 

 За результатами онлайн-наради «Координація діяльності працівників психологічної 

служби в системи освіти та підрозділів ДСНС у наданні соціально-психологічної допомоги 

населенню», яка відбулася 1 квітня 2022 р., та з метою виконання Плану дій з координації 

діяльності психологічних служб системи освіти та ДСНС України, підвищення ефективності 

надання соціально-психологічної допомоги постраждалому населенню та учасникам 

освітнього процесу закладів освіти рекомендуємо: 

1. Організовувати надання психосоціальної допомоги учасникам освітнього процесу з 

дотриманням чинного законодавства, Етичного кодексу психолога та основних принципів 

Керівництва МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах 

надзвичайної ситуації. 

постійно 

працівники психологічної служби закладів і 

установ освіти усіх типів та форм власності  
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 2. Звертатися із запитом до територіальних органів цивільного захисту щодо 

організації та проведення додаткового навчання практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів освіти наданню першої психологічної допомоги та застосуванню 

Керівництва МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах 

надзвичайної ситуації. 

постійно 

працівники психологічної служби закладів освіти 

усіх типів та форм власності 

3. Розробити електронну форму з інформування щодо надання психологічної та 

соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу практичними психологами 

та соціальними педагогами закладів освіти та інструкцію із заповнення форми.  

протягом тижня  

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 

4. Довести до відома інструкцію із заповнення форми та сприяти заповненню форми з 

інформування щодо надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам 

освітнього процесу практичними психологами та соціальними педагогами закладів освіти.  

постійно, раз на тиждень 

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 

відділ наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ ІМЗО (за згодою) 

завідувачі/директори обласних, Київського 

міського навчально-методичних 

центрів/кабінетів/лабораторій психологічної 

служби системи освіти  

5. Узагальнювати інформацію  про надання психологічної та соціально-педагогічної 

допомоги учасникам освітнього процесу практичними психологами та соціальними 

педагогами закладів освіти та надавати за запитом Психологічній службі ДСНС. 

постійно, раз на тиждень 

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 

відділ наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ ІМЗО (за згодою) 

6. Інформувати працівників психологічної служби системи освіти про можливість 

ознайомитись з науково-методичними матеріалами щодо психосоціальної допомоги та 



соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які постраждали в 

наслідок війни. 

постійно  

завідувачі/директори обласних, Київського 

міського навчально-методичних 

центрів/кабінетів/лабораторій психологічної 

служби системи освіти  

7. Пропозиції щодо підвищення ефективності психосоціальної допомоги та соціально-

педагогічного супроводу дітей, постраждалих від військових дій, та внутрішньо 

переміщених осіб у закладах освіти просимо надсилати на електронну пошту УНМЦ 

практичної психології і соціальної роботи ucap@ukr.net з поміткою «Пропозиції». 

постійно 

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 
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