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Стан розвитку служби

 У психологічний службі системи освіти України

на кінець 2013-2014 н. р. 22705 працівників що

становить 54,48% від їх нормативної потреби.

 Із загальної кількості фахівців - 14832 практичні

психологи (57,89%) та 7047 соціальні педагоги -

46,19% .

 У порівнянні з минулим періодом кількість фахівців

скоротилась на 1606 працівників. 



Стан розвитку служби Херсонської області

 Станом на 01.06.2015 р.  психологічна служба системи 

освіти області налічує 614 осіб. 

 Забезпеченність соціальними педагогами  складає  

54,23 %

 Кількість соціальних педагогів зросла  з 251 до 264 

осіб. Збільшення відбулось у:

 Білозерському, 

 Бериславському,

 Горностаївському районах, 

 м.Херсон та м.Нова Каховка. 



Стан розвитку служби Херсонської області

 Кількість практичних психологів зменшилась із 406

осіб до 396 осіб. 

 Забезпеченість практичними психологами у 2015 р. 

складає 42,13%. 

 Зменшення кількості відбулось у:

Генічеському, 

Голопристанському, 

Новотроїцькому, 

Скадовському районах. 



Варіанти обслуговування навчальних закладів у 
яких на даний момент відсутні посади практичних 
психологів і соціальних педагогів

 при методичному  кабінеті відділу освіти

 практичними  психологами інших закладів

 мобільні консультаційні пункти

 в інших установах: ЦСССМ, ССД, 
психоневрологічному диспансері, міському 
«Телефоні довіри» на базі відділу освіти, 
консультпункті «Сім’я» на базі методичного 
кабінету



Перспективи забезпечення фахівцями на 
наступний навчальний рік.

На наступний навчальний рік на рівні районів ( міст) області

планується ввести 24,25 ставки працівників психологічної служби а саме: 

Практичні 

психологи

Соціальні педагоги

м. Каховка По 0,5 ставки у 
двох ДНЗ

Високопільський
район

3 ставки

м.Херсон 10 ставок

Бериславський
район

2,25 ставки у ДНЗ

4 ставки у ЗНЗ

1ставка у ЗНЗ

Скадовський район 2 ставки

Цюрупинський 1 ставка

всього 13,25 ставки 11 ставок



Напрямки діяльності

 вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів

працівниками психологічної служби, в тому числі

навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної

служби системи освіти районного (міського) та

обласного рівнів;

 вжити невідкладних заходів щодо ефективної

інтеграції дітей, постраждалих внаслідок військових

дій, а також їх батьків. в нові умови проживання,

навчання. Забезпечення психологічного і

соціального супроводу вказаних категорій населення



Напрямки діяльності

 з метою підвищення психологічної культури

суб'єктів освітнього процесу в навчальних закладах

та у сім`ї активно використовувати отримання

інформації через Інтернет із застосуванням

інтерактивних форм.

 приділити особливу увагу вивченню індивідуальних

особливостей дітей з особливими освітніми

потребами, розробці алгоритму взаємодії

педагогічних працівників як у межах навчального

закладу, так і поза його межами щодо забезпечення

потреб вихованців та учнів.



напрямки діяльності
 Не допускати представників громадських 

організацій, псевдорелігійних течій у навчальні 
заклади з метою проведення досліджень, лекцій, 
тренінгів без відповідної психологічної експертизи 
матеріалів які вони застосовують. 

 Дотримуватись в роботі наказу Міністерства освіти 
і науки України «Про затвердження Положення про 
експертизу психологічного і соціологічного 
інструментарію, що застосовується в навчальних 
закладах Міністерства освіти і науки України» 



напрямки діяльності

 у зв’язку з подіями на Сході України, приділяти увагу питанням 
профілактики і превенції протиправної, агресивної, жорстокої, 
насильницької поведінки серед школярів 

 вжити організаційних і методичних заходів щодо підтримки 
діяльності існуючих шкільних служб порозуміння та розбудови 
мережі таких служб на базі навчальних закладів де вони відсутні і 
досі

 Надавати психологічну допомогиу і педагогічноу підтримкиу
дітям з ознаками емоційного неблагополуччя ,комп'ютерної
залежності

 впроваджувати діяльність з ефективного попередження торгівлі 
людьми серед цієї групи ризику в усіх регіонах України. 
Підтримувати і заохочувати участь дітей у інформаційно-
просвітницьких і навчальних програмах 



напрямки діяльності

 акцентувати свою діяльність по соціальному 
захисту прав прав і свобод дітей, створення умов 
комфортного освітнього середовища, захисту честі 
і гідності учнів, вихованців, студентів на 
виконання Загальнодержавної програми 
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на період до 2016 року" 



Нормативно правова документація

 лист Міністерства освіти і науки України від 30 квітня  
2015 р. № 1/9-225  «Про розвиток психологічної служби
системи освіти «

 лист Міністерства освіти і науки України від 23 липня  
2015 р.  № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та 
пріоритетні напрями діяльності психологічної служби
системи освіти у 2015-2016 навчальному році»,

 Рішення колегії МОН України від 26.03.2015 р. №3/3-3 
«Про  стан та проблеми надання психологічної 
допомоги субєктам освіти в умовах антитерористичної 
операції на сході країни»


