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Про стан та проблеми надання
психологiчноТ допомоги суб'сктам
освiти в умовах антитерористичноi
операцii на сходi краiни

Заслухавши та обговоривши
педагогiчних наук Украiни пПро
допомоги суб'ектам освiти в умовах

КОЛЕГIЯ УХВАЛЮС:

Протокол Nn3/3_J_

доповiдну записку НацiональноТ академii
стан та проблеми надання психологiчноi

антитерористичноТ операцiТ на сходi краТни>,

l, Iнформацiю, викладенУ У доповiднiЙ записцi НацiональноТ академiТ
педагогiчних наук Украiни uпро стан та проблеми надання психологiчноi
допомоги суб'ектам освiти в умовах антитерористичноТ операцiТ на сходi краТни>
взяти до вiдома та практичного використання.

2. [епартаментам (управлiнням) освiти i науки обласних та Киiвськоi
мiськоi державних адмiнiстрацiй, iншим мiсцевим органам управлiння освiтою,
керiвникам навчЕUIьних закладiв:

2.1. Вжити системних заходiв щодо необхiдного забезпечення навчальних
закладiв практичними психологами та соцiальцими педагогами, методистами з
психолоГiчноi служби районних (мiських) методичних кабiнетiв, працiвниками
навч€Lпьно-методичних кабiнетiв (центрiв) психолоГiчноТ служби системи освiти.

2.2. З вересня 20l5 року запровадити викладання в закладах
пiслядиПломноТ педагогiЧноТ освiтИ програмИ ocBiTHboT дiяльностi та спеt{курс дляслухачiв KypciB пiдвищення квалiфiкацiТ практичних психологiв i соцizulьних
педагогiв з проблеми <навички кризового консультування ,га 

розвитокпсихосоЦiальноi стiйкостi до стресУ У дiтей>.
2,3.ЗабезпечитИ участЬ працiвнИкiв психОлогiчноi служби системи освiти унаданнi допомогИ постражДаJIиМ У госпiталях, вiйськовиХ частинах, пунктах

тимчасового перебування переселених за попереднiм узгодженням з керiвниками
н€вваних закладiв.
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2,4, Сприяти проведеннЮ Iнститутом соцiальноТ та полiтичноТ психолrоl.iТ

нАtIН УкраiнИ постiйнОго монiтОринry громадсЬкоТ думКи i суспiльних настроiв
суб'сктiв освiтнього процесу на звiльнених територiях !онбасу та iнших масових
опитувань з проблем освiти i виховання учнiвськоТ та студентськоТ молодi.

2,5, З квiтнЯ 20l5 рокУ вирiшитИ питаннЯ про вiдзначення працiвникiв
психолоГiчноТ службИ системИ освiти, якi берутЬ активнУ участь у наданнi
допомоги постражД€UIим, вiйськовослужбовцям i членам TxHix сiмей.

3. !епартаменту вищоi освiти (Коровайченко ю. м.) разом з Нацiональною
академiею педагогiчних наук УкраТни (Кремень в. г. * за згодою):

3,1. {о l липня 20l5 рокУ розробити та затВердити ТимчаЬове положення
про пiдвищення ква-гriфiкацii фахiвцiв, що надають психологiчну допомогу
суб'сктам освiти та iншим категорiям населення в умовах зовнiшньот вiйськовот
агресii, передбачивши, зокрема, перепiдготовку цих фахiвrriв на базi установFипН УкраТни (з наданням вiдповiдного документа державного зразка).

3,2, До жовтня 2015 року розглянути можливiсть органiзацiТ на державному
PiBHi uеНТРаПiЗОВаНОi стандартизацii та сертифiкацii методик психологiчно[
допомоги постражд€Lпим вiд воснних дiй та тимчасово перемiщеним особам.

3,3, !о l липня 2015 року пiдготувати зверненrrя до Верховноi Ради
Украiни, Ради нацiональноТ безпеки i оборони УкраТни, Кабiнету MiHicTpiBукраiъи щодо 3аконодавчого, нормативно-правового та органiзацiйного
вреryлювання питань надання психологiчнот допомоги населенню в умовахiноземнот агресiт, широкого iнформування громадян про вiдповiднi психологiчнi
послуги, iх соцiальноI реклами в засобах масово[ iнформацiТ.

4. НаЦiОНаГlЬНiЙ аКаДемii педагогiчних наук УкраТни (кремень в. г, * за
згодою):

4.1. У першому пiврiччi 20l5 року провести семiнар-нараду дляпсихологiчних служб системи освiти щодо методик надання
педагогiчноi i психологiчноi допомоги дiтям i сiм'ям, цlо опинились
жит,гевих обставинах унаслiдок во€нних конфлiктiв.

4,2, Продовжити спiвпрацю з мiжнародними i благодiйними органiзацiями
ЩОДО ПiДВИЩеННЯ КВаЛiфiКацiТ працiвникiв психологiчнот служби системи освiти зпроблем надання психологiчнот допомоги суб'ектам освiти в умовахантитерористичноi операцii на сходi краIни.
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4.з. Сприяти розширенню дiяльностi Кризового центрупсихологiчноi допомоги Iнституту психологii iMeHi г. с. Костюка нАпну наданнi комплексноТ психологiчноi
вiйськовослужбовцiв та поранених у ходi АТО осiб.

4,4, У другiЙ половинi 2015 рокУ забезпечитИ проведеннЯ МiжнародноТ
НаУКОВО-ПРаКТИЧНОi КОНфеРеНЦii з питань психологiчнот допомоги дитинi вподоланнi наслiдкiв гостроТ травми та посттравматичних розладiв.
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4.5. .Що 1 липня 2015 року Iнституту психологii iMeHi г. с. Костюка
украiни розробити методичнi рекомендацii з психологiчноi допомоги
постр€Dкд€шим внаслiдок кризових, травмiвних подiй.

5. Контроль за виконанням рiшення колегiт залишаю за собою.

Голова колегii,
MiHicTp ],,01 С. М. KBiT

дlтям,
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