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Завідувачам (директорам)
обласних,
Київського
навчально-методичних
(кабінетів)
психологічної
системи освіти

міського
центрів
служби

Шановні колеги!
Останнім часом почастішали звернення до Українського НМЦ практичної
психології і соціальної роботи щодо залучення працівників психологічної
служби до роботи у військкоматах з відбору призовників на основі листа
(телефонограми) відповідного управління Міністерства оборони України.
У зв’язку з цим, надаємо наступні роз’яснення.
1. Залучення фахівців психологічної служби системи освіти до роботи у
військкоматах здійснюється виключно на підставі розпорядження місцевих
державних адміністрацій або наказу відповідного управління (департаменту)
освіти.
У розпорядженні (наказі) має бути обов’язково включено пункт про
збереження заробітної плати та основних соціальних пільг за основним місцем
роботи.
2. Участь фахівців у цій роботі має бути виключно на добровільній
основі.
3. До роботи мають залучатися виключно спеціалісти, що володіють
відповідними методиками і методами роботи. Непідготовлені спеціалісти до
такої роботи не допускаються.
У разі потреби з фахівцями, що долучаються до роботи у військкоматах,
організовуються короткотермінові курси з засвоєння відповідних методик.
4. Обласні, Київський міський центри (кабінети) психологічної служби
системи освіти складають списки фахівців, які залучені до такої роботи і
надають їм методичну і супервізійну допомогу. У списках має бути зазначено:
місто (район); ПІП фахівця; основне місце роботи; назва військкомату.
5. У випадку залучення фахівця до роботи у військкоматі вносяться зміни
до планів роботи працівників психологічної служби у відповідному

навчальному закладі.
6. На вимогу місцевих державних адміністрацій на базі центрів
психологічної служби можуть створюватись центри надання соціальнопедагогічної і психологічної допомоги членам сімей і учасникам АТО. Центри
створюються або за розпорядженням місцевих державних адміністрацій, або за
наказом місцевого органу управління освітою.
До цієї роботи залучаються найбільш кваліфіковані практичні психологи і
соціальні педагоги, що мають відповідну підготовку.
Робота центрів має відбуватися у тісній координації з представниками
військових частин (офіцерами-вихователями, капеланами), медичними
працівниками, іншими фахівцями.
7. На основі інформації від батьків, вчителів або представників військових
частин у навчальних закладах працівники психологічної служби складають
списки дітей, що потребують особливої уваги (за потреби). До цієї категорії
відносяться діти (сім’ї) учасників АТО, поранених, переселених з інших
регіонів України. З цією категорією дітей планується робота з соціальнопедагогічної підтримки і супроводу, психологічної корекції і реабілітації.
З повагою,
директор Центру

В.Г. ПАНОК
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