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ООІУВ 

 

Сучасний стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти 

Одеської області 

 

Минулий 2015/2016 навчальний рік був багатим на цікаві події, нові враження, 

відкриття, зміни в суспільному житті, в освітньому середовищі, зокрема, в психологічній 

службі. Діяльність психологічної служби системи освіти Одеської області у поточному 

навчальному році була спрямована на вирішення питань, регламентованих Планом заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 

2017 року, Планом заходів щодо розвитку психологічної служби Одеської області до 2017 

року, Пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти України 

у 2015/2016 навчальному році, Пріоритетними напрямами діяльності психологічної 

служби системи освіти Одеської області у 2015/2016 н.р. 

Одним з найголовніших завдань в роботі працівників психологічної служби останні 

роки було забезпечення психологічного і соціально-педагогічного супроводу внутрішньо 

переміщених осіб, вимушених внутрішніх мігрантів (соціалізація), членів їх сімей, родичів 

загиблих та поранених в ході АТО, родичів військових, які проходять службу в АТО, 

тощо. Аналіз інформації щодо діяльності практичних психологів та соціальних педагогів з 

надання допомоги постраждалим внаслідок окупації Криму і Севастополя та бойових дій 

на Сході України показав, що за два минулі навчальні роки спеціалісти проводили роботу, 

в тому числі на волонтерських засадах, за наступними напрямками: 

- робота з дітьми, учнями, студентами, що навчаються у навчальних закладах і були 

переселені з інших регіонів України: 2560 осіб стали клієнтами практичних психологів, 

11899 осіб – соціальних педагогів; 

- робота з батьками переселених дітей, учнями, студентами: 1517 осіб працювали з 

практичними психологами, 1311 осіб – з соціальними педагогами; 

- робота з дітьми-інвалідами, сиротами та дітьми із затримкою психофізичного 

розвитку, що були переселені: практичні психологи здійснювали супровід 40 дітей, а 

соціальні педагоги – 21 дитини; 

- робота з дітьми, сім’ями учасників АТО: 706 дітей отримали допомогу практичних 

психологів, 455 –  соціальних педагогів; 



- робота з дітьми, сім’ями загиблих та поранених на Майдані, учасників АТО, інших 

військових діях: практичні психологи здійснювали роботу зі 199 особами, а соціальні 

педагоги – зі 109 дітьми та членами їхніх родин. 

Також, зазначений вище аналіз, допоміг визначити проблеми, з якими працювали 

практичні психологи і соціальні педагоги з надання соціально-педагогічної і 

психологічної допомоги постраждалим внаслідок окупації Криму і Севастополя та 

бойових дій на Сході України. Питання, з якими найчастіше зверталися до працівників 

психологічної служби учні, їхні батьки та педагоги наступні: адаптація дітей, які були 

переселені, до нових умов навчання; корекція емоційних розладів (зниження рівня 

тривожності, страхів, депресії); розвиток стресостійкості; формування адекватної 

самооцінки; розвиток комунікативних навичок; профілактика асоціальної поведінки; 

налагодження міжособистісних стосунків в родині, в класі; формування навичок 

безконфліктної поведінки; допомога в комплектуванні необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги; вивчення потреб сімей, які опинилися у складних 

життєвих умовах, тощо. 

Реалії нашого буття поставили перед працівниками психологічної служби нові 

складні завдання по роботі з постраждалими від військових дій в нашій країні, зокрема, 

проблему роботи з особами, які отримали психологічні травми і мають гострий стресовий 

розлад або посттравматичний стресовий розлад. Зважаючи на те, що в більшості 

віддалених селищ нашої області єдиними спеціалістами, до яких має можливість 

звернутися населення з проблем психологічного характеру, є практичний психолог та 

соціальний педагог системи освіти, то саме на їхні плечі лягла вся відповідальність. 

Незважаючи на низький рівень готовності до подібної діяльності, більшість спеціалістів 

не опустили руки, не злякалися, а змогли зібратися з силами, активно проходили 

навчання, яке пропонувалося як Центром практичної психології і соціальної роботи 

ООІУВ, так і громадськими організаціями. В цілому можна сказати, що діяльність 

працівників психологічної служби в цьому напрямку ведеться на достатньому рівні, але не 

можна знижувати темпи, необхідно постійно навчатися самим та проводити роботу з 

просвіти педагогічних працівників, дітей та молоді, їхніх батьків, в першу чергу, з питань 

формування системи знань щодо понять «стрес», «криза», «травма», «копінг-стратегія», 

«ресурс». Не менш важливим є розвиток в усіх учасників навчально-виховного процесу 

вмінь та навичок толерантності, безконфліктної поведінки, стресостійкості, тощо. На 

вирішення саме цих проблем, в першу чергу, має бути спрямована діяльність працівників 

психологічної служби системи освіти Одеської області у 2016/2017 навчальному році. 



У 2017 році закінчується термін впровадження Плану заходів щодо розвитку 

психологічної служби Одеської області, одним з пріоритетних завдань якого є розвиток 

мережі психологічної служби освіти, а саме – збільшення показників забезпеченості 

спеціалістами психологічної служби (практичними психологами, соціальними 

педагогами) на 30% від показників 2012/2013 н.р. Проаналізувавши інформацію з цього 

питання можна сказати, що на кінець 2012/2013 навчального року кількість спеціалістів 

психологічної служби системи освіти Одеської області становила 1101 працівник, що 

складає 50,3% від їх нормативної потреби. На сьогоднішній день психологічна служба 

налічує 1146 працівників психологічної служби, що становить 54,2%. Порівняння 

зазначених даних вказує на те, що кількість працівників психологічної служби хоч і 

достатньо повільно,          але все ж таки зростає. Хоча, ще дуже далеко до збільшення 

показників        на бажані 30%. 

Найвищий відсоток (більше 60%) забезпеченості спостерігається у Болградському, 

Ізмаїльському, Овідіопольському та Ренійському районах області. А найнижчій рівень 

(менше 25%) забезпеченості у Ананьївському, Великомихайлівському, Іванівському, 

Тарутинському, Красноокнянському, Кодимському, Комінтернівському та Ширяївському 

районах. В Котовському районі взагалі немає в наявності жодного працівника 

психологічної служби. Зважаючи на те, що майже всі райони Одеської області є 

дотаційними і фінансування освіти відбувається на більш-менш рівних умовах, вважаємо, 

що рівень забезпеченості закладів освіти того чи іншого району залежить не від 

фінансових можливостей, а від розуміння керівниками райдержадміністрацій, головами 

територіальних громад, депутатами, керівниками відділів освіти ролі, місця та основних 

функцій практичного психолога та соціального педагога в організації навчально-

виховного процесу, а також важливості працівників психологічної служби для розвитку 

громади, а внаслідок цього – демократичного суспільства. 

Якщо розглянути більш детально рівень забезпеченості спеціалістами 

психологічної служби тих чи інших типів навчальних закладів, можна зазначити, що 

найнижчий відсоток (менше 20%) забезпеченості соціальними педагогами 

загальноосвітніх шкіл у Ананьївському, Біляївському, Іванівському, Комінтернівському, 

Тарутинському та Ширяївському районах. Найвищий відсоток (вище 60%) по цьому ж 

показнику у Балтському, Білгород-Дністровському, Березівському, Болградському, 

Ізмаїльському, Овідіопольському, Татарбунарському та Ренійському районах. Необхідно 

звернути увагу на те, що велика кількість працівників, які виконують обов’язки 

соціальних педагогів, хоч і мають педагогічну освіту, проте за фахом не є «соціальними 

педагогами». Через це виникають ускладнення під час атестації – ці працівники не мають 



право на підвищення кваліфікаційної категорії. Тому, важливим є створення для таких 

сприятливих умов для отримання відповідної другої вищої освіти. 

Стосовно практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів районів 

Одеської області слід зазначити, що найнижчий рівень (нижче 25%) забезпеченості 

наявний у Красноокнянському, Комінтернівському, Кодимському, Котовському, 

Тарутинському та Ширяївському районах. Найвищий рівень (вище 60%) забезпеченості 

практичними психологами загальноосвітніх закладів у Балтському, Біляївському, 

Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Овідіопольському та Ренійському районах. 

Високий відсоток (вище 50%) забезпеченості дошкільних навчальних закладів 

практичними психологами у Миколаївському, Комінтернівському, Овідіопольському та 

Ренійському районах. В усіх інших районах Одеської області рівень забезпеченості 

дитячих садків складає менше 20 відсотків. В таких районах як Ананьївський, 

Великомихайлівський, Кілійський, Кодимський. Котовський, Савранський, 

Татарбунарський та Ширяївський в дошкільних закладах немає жодного практичного 

психолога. Зважаючи на те, що саме в дошкільному віці закладаються основи для 

формування особистості, характеру, пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, від 

успішності проходження дитиною саме цього етапу життя залежить його особистісне та 

соціальне благополуччя в майбутньому, яку б роль вона не грала – школяра, студента, 

професіонала, члена родини, громадянина, тощо. Велику значення у процесі створення 

умов для всебічного розвитку особистості дитини відіграє саме практичний психолог, 

тому вважаємо, що розвиток мережі психологічної служби дошкільних навчальних 

закладів є одним з найважливіших завдань на наступний навчальний рік. 

Порівняльний аналіз кількісного складу працівників психологічної служби за 

2014/2015 та 2015/2016 навчальні роки показує, що збільшення кількості спеціалістів 

наявне у Березівському, Болградському, Іванівському, Любашівському, Ренійському, 

Саратському і Тарутинському районах, а також у містах Ізмаїл та Одеса. Зменшення 

кількості працівників спостерігається у м. Южний, Ананьївському, Арцизькому, 

Балтському, Біляївському, Кілійському, Комінтернівському, Овідіопольському та 

Савранському районах. В умовах складної соціально-політичної ситуації в країні, 

наявності великої кількості дітей, що відносяться до таких категорій як «внутрішньо 

переміщені особи (сім’ї)», «діти (сім’ї), що знаходяться у складних життєвих обставинах», 

«діти учасників бойових дій» та ін., вважаємо неприпустимим скорочення практичних 

психологів і соціальних педагогів під виглядом оптимізації штатних розкладів навчальних 

закладів. Необхідно зміцнювати мережу психологічної служби, ініціювати та 

впроваджувати у життя практику відкриття нових ставок практичних психологів та 



соціальних педагогів у закладах освіти області, чи створювати центри «Швидкої 

психологічної допомоги», які б обслуговували навчальні заклади району. 

У жовтні 2015 року в закладах освіти Одеської області здійснено опитування в 

рамках Всеукраїнського моніторингу «Ефективність функціонування психологічної 

служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності 

працівників психологічної служби». У моніторингу взяли участь 25 методистів з 

психологічної служби, 90 працівників психологічної служби (55 практичних психологів та 

35 соціальних педагогів), 387 педагогічних працівників (4 вихователі, 6 методистів ДНЗ, 

50 керівників навчальних закладів та 327 вчителів), 304 учня від 13 до 18 років, 509 

батьків учнів. 

Результати моніторингу показують, що батьки і учні вважають необхідним 

наявність працівників психологічної служби в навчальних закладах (96%). 95% педагогів 

визнають, що діяльність психологічної служби в системі освіти є важливою. 

Оцінюючи діяльність працівників психологічної служби оцінку від 10 до 12 балів 

поставили 84% педагогів та 85% учнів і батьків. 

Найчастіше батьки звертаються до практичного педагога з наступними питаннями: 

проблеми взаємовідносин дитини з однолітками та з вчителями (викладачами), труднощі у 

навчанні дитини, навички здорового способу життя, агресивна поведінка дитини, 

комп'ютерна залежність дитини, вибір професії та профорієнтація. Питання, за якими вони 

частіше звертаються до соціального педагога наступні: організація пільгового 

оздоровлення та харчування дитини, навички здорового способу життя, оформлення 

документів щодо встановлення статусу, нарахування пенсії, виплати матеріальної 

допомоги. 

Учні звертаються до практичного психолога в першу чергу за такими питаннями: 

проблеми взаємовідносин з однолітками, батьками та вчителями, вибір професії та 

профорієнтація, труднощі у навчанні. До соціального педагога вони звертаються з 

приводу оздоровлення та харчування, проблем взаємовідносин з однолітками, розвитку 

навичок здорового способу життя. 

Стосовно працівників психологічної служби можна зробити висновок, що усім 

необхідним для виконання професійних завдань забезпечені 69% працівників; частково 

потребують професійної допомоги в питаннях забезпеченості методичними засобами 

(програми, методики, фахова література тощо – 68%; потребують професійної допомоги в 

питаннях забезпеченості технічними засобами (комп'ютер, принтер, тощо) – 51%; 

частково потребують професійної допомоги в питаннях методичної підтримки діяльності 

(семінари, тренінги тощо) – 54,5%; потребують професійної допомоги в питаннях 



супервізії/інтервізії – 82%; а професійної допомоги в питаннях підвищення кваліфікації – 

95,6% працівників психологічної служби. 

Методистам з психологічної служби, керівникам всіх ланок системи освіти 

необхідно, спираючись на результати моніторингу, запланувати заходи з розвитку 

професійної компетенції практичних психологів і соціальних педагогів. Це стосується і 

питання забезпечення працівників психологічної служби окремими кабінетами і 

необхідним технічним обладнанням, інструментарієм для роботи. 

Розвиток психологічної служби системи освіти передбачає і розвиток професійної 

компетентності її працівників. Ми маємо змогу перевірити рівень професійної 

компетентності працівників психологічної служби під час проведення вхідного 

діагностування на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних 

педагогів. Загалом, у минулому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації 

194 фахівця психологічної служби. Аналіз вхідного діагностування показує,  що 47% 

фахівців мають високий рівень професійних знань, вмінь та навичок, 52% – середній, і 

лише 1% – низький. Виходячи з цих результатів, можна з упевненістю сказати, що 

питання підвищення рівня професійної компетентності працівників психологічної служби 

є важливим і актуальним. 

Методисти з психологічної служби РМК (ММК) задля реалізації цього завдання 

впроваджують у своїх районах (містах) наступні форми методичного супроводу діяльності 

практичних психологів і соціальних педагогів: інструктивно-методичні наради для 

працівників служби; методичні об’єднання практичних психологів, соціальних педагогів; 

школи молодого фахівця; постійно діючі семінари; консультативні пункти для практичних 

психологів і соціальних педагогів; творчі групи; клуби працівників психологічної служби; 

інтервізійні групи тощо. Тематика подібних зустрічей завжди актуальні та, найчастіше, 

визначається самими фахівцями, відповідно до їхніх потреб у розвитку професійної 

компетентності. У минулому навчальному році, наприклад, піднімалися наступні питання: 

«Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях», «Соціально-педагогічний супровід 

дітей та їх сімей, які є вимушеними переселенцями з зони АТО», «Перша психологічна 

допомога в кризових ситуаціях», «Профілактика проявів ксенофобії та сегрегації», 

«Впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес», «Стратегія 

психологічної допомоги дитині в ситуаціях шкільного насилля», «Профілактична робота 

щодо запобігання торгівлі людьми», «Молодіжні субкультури та релігійні культи», 

«Розвиток життєвої компетентності підлітків з метою профілактики негативних явищ у 

шкільному середовищі», «Психологічна компетентність педагога як основа його 

педагогічної майстерності» тощо. 



Важливим аспектом підвищення професійної компетентності працівників 

психологічної служби є розробка методистами з психологічної служби методичних порад, 

які, в першу чергу, допомагають фахівцям систематизувати той чи інший напрямок своєї 

діяльності, визначитися з формами та методами роботи з тієї чи іншої професійної 

проблеми, тощо. Найбільш активними у розробці та впровадженні методичних матеріалів 

були методисти наступних районів: Тарутинського – 6 методичних розробок, Білгород-

Дністровськього – 5, Балтського – 4, Татарбунарського – 4, Кілійського – 3, Ширяївського 

– 3, Овідіопольського – 2, а також міст  Ізмаїла – 4, Чорноморська – 2 та Одеси – 2. 

Працівниками Центру практичної психології та соціальної роботи Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів протягом навчального року були 

організовані та проведені заходи, спрямовані на підвищення професійної компетентності 

працівників психологічної служби системи освіти Одеської області. Аналіз участі 

практичних психологів та соціальних педагогів у заходах Центру показує, що найбільш 

активні фахівці м.Одеси, м. Білгород-Дністровська, м.Чорноморська, Біляївського, 

Овідіопольського, Роздільнянського, Саратського, Комінтернівського та Ізмаїльського 

районів. Жодного разу не прийняли участь в обласних заходах у 2015/2016 навчальному 

році представники Фрунзівського, Савранського та Красноокнянського районів. 

Розуміючи, що однією з головних причин низького рівня відвідування фахівцями 

психологічної служби обласних заходів є недостатнє фінансування освіти, плануємо у 

наступному навчальному році впроваджувати он-лайн семінари з різноманітних 

теоретичних питань, он-лайн консультації для усіх учасників навчально-виховного 

процесу, використовуючи обласний інтернет-портал «Освіта Одещини». В рамках 

конкурсу EGAP Challenge, який є спільною ініціативою Державного агентства з питань 

електронного урядування та Фонду Східна Європа разом з ініціативною групою 

програмістів працюємо над створенням «Порталу психологічної служби Одещини». На 

нашу думку Портал стане для працівників психологічної служби саме тим простором, у 

якому вони будуть мати змогу розвиватися, отримувати нові знання, спілкуватися з 

однодумцями, тобто підвищувати свій рівень професійної компетентності.  

Крім зазначених вище завдань, які стояли перед психологічної службою у 

2015/2016 навчальному році, актуальною проблемою була систематизація документації 

практичного психолога. Для цього були організовані та проведені засідання робочої групи 

«Вимоги щодо ведення документації працівників психологічної служби системи освіти», 

учасниками якої стали ведучі спеціалісти психологічної служби системи освіти Одеської 

області – практичні психологи, методисти з психологічної служби з дев’яти районів та 

міст області. Результатом їхньої роботи стала методична розробка «Методичні 



рекомендації щодо ведення документації практичними психологами системи освіти 

Одещини», яка наразі знаходиться на розгляді науково-методичної ради Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів. 

Наступний навчальний рік ставить перед психологічною службою системи освіти 

Одеської області багато цікавих професійних завдань. У серпні місяці практичні 

психологи, соціальні педагоги та методисти з психологічної служби матимуть змогу 

ознайомитися з більш детальною інформацією про стан, проблеми та основні завдання 

діяльності психологічної служби на 2016/2017 навчальний рік у рекомендаціях щодо 

пріоритетних напрямків роботи психологічної служби системи освіти. Але вже зараз 

можна сказати, одним з найголовніших завдань, які постають перед практичними 

психологами і соціальними педагогами є забезпечення соціально-психологічного 

супроводу внутрішньо переміщених осіб, вимушених внутрішніх мігрантів (соціалізація), 

членів їх сімей, родичів загиблих та поранених в ході АТО, родичів військових, які 

проходять службу в АТО, а також дітей з особливими освітніми потребами, дітей з 

багатодітних та неблагонадійних сімей, тощо. 

Не менш важливим аспектом діяльності практичних психологів і соціальних 

педагогів у наступному навчальному році вважаємо питання профілактики емоційного 

вигорання серед педагогічних працівників, створення сприятливих умов для професійного 

та особистісного зростання вчителів, вихователів та адміністрації закладів освіти, 

супровід інноваційних змін освітнього процесу. 

Звертаємо увагу на електронний ресурс Центру практичної психології та соціальної 

роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів «Портал психологічної 

служби Одещини», розміщений на інтернет-порталі «Освіта Одещини» та на необхідність 

спільних зусиль щодо розбудови віртуального фахового простору області. 


