
Основні напрямки діяльності: 

Психологічна служба в закладі освіти є складовою частиною державної системи охорони 

фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення 

оптимальних соціально-психічних умов розвитку особистості. 

Діяльність практичного психолога ПФНЗ «Медичний коледж» на 2022-2023 навчальний 

рік ґрунтується відповідно до наступних нормативно правових документів: 

 лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в 

умовах воєнної агресії»; 

 лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству в умовах воєнного стану в Україні»; 

 лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у 

наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»; 

 лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно- 

патріотичного виховання в закладах освіти України»; 

 лист МОН від 22.06.22 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»; 

 лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості 

організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» тощо. 

Психологічна служба фахового коледжу – це структурний підрозділ, який у своїй 

діяльності забезпечує психологічний супровід освітнього процесу у всіх напрямках. 

В час військової агресії набули поширення гострі питання стану психологічного здоров’я 

здобувачів освіти та їхніх батьків, що впливав на освітній процес у новому навчальному році, 

стресові стани, емоційні розлади, високий рівень тривожності форми девіантної і протиправної 

поведінки, деградація моральних цінностей, незаконні види дитячої праці та ін. Таким чином, 

посилюється актуальність і соціальне значення психологічного супроводу освітнього процесу. 

Практичний психолог бере участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) 

програм, наказів та рішень органів управління освітою: 

Програми: 

1. Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини»; 

2. Державна цільова програма соціальна програма «Молодь України»; 

3. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ СНІДу; 

4. Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю; 

5. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації»; 

6. Протидія булінгу в закладі освіти системний підхід.  

Метою діяльності практичного психолога є: сприяння створенню умов для соціального та 

інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання 

психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу 

відповідно до цілей та завдань системи освіти. 

Проблема, над якою продовжує працювати практичний психолог коледжу: «Формування 

навичок життєстійкості/стресостійкості в учасників освітнього процесу». 

Основними завданнями діяльності практичного психолога у 2022/2023 н. р. є: 

 здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема тих хто виїхав за кордон; 

 проводити психологічний супровід в умовах воєнного стану; 

 запровадити на сайті закладу освіти сторінку «Кабінет психолога» та онлайн-

консультування; 

 адаптувати учасників освітнього процесу до кризових ситуацій; 

 здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і 

просвітницьку роботу з батьками; 



 посилити профілактичні заходи у закладах освіти щодо неприпустимості вживання 

алкоголю та психоактивних, наркотичних речовин підлітками; 

 посилити профілактичну роботу з подолання правопорушень, злочинності серед 

неповнолітніх; 

 забезпечити захист прав і свобод дітей, створити безпечне осітнє середовище 

(запобігання насильству в закладі освіти, домашньому насильству, торгівлі людьми 

тощо); 

 проводити просвітницько-профілактичні заходи з питань сексуальності людини, 

статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо. 

Принципи роботи: 

 конфіденційність; 

 толерантність; 

 відповідальність; 

 захист інтересів клієнта; 

 почуття емпатії; 

 партнерські відносини. 

Основними напрямками роботи є: 
 проведення занять з елементами тренінгу, семінарів, годин спілкування; 

 надання індивідуальних та групових консультацій; 

 проведення анкетувань, тестувань; 

 співпраця з сектором ювенальної превенції, Службами у справах дітей, Центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 участь у фахових семінарах, конференціях, методоб’єднаннях. 

Основними видами роботи є: 
 діагностична; 

 консультативна; 

 корекційно-розвивальна; 

 психологічна просвіта; 

 профілактична; 

 організаційно-методична. 

 


