МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам департаментів(управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних (військовоцивільних) адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної
освіти
Про забезпечення психологічного
супроводу учасників освітнього процесу
в умовах воєнного стану в Україні
Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки України повідомляє, що одним із важливих
пріоритетів в діяльності закладів освіти є забезпечення психологічної стійкості
учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії.
Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану
територіальної оборони України», (далі-Плану) введеного в дію Указом
Президента України від 24.02.2022 № 70/202 (ресурс доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0033525-22#n2 ) Міністерство, заклади та
установи освіти визначені співвиконавцями Плану заходів у п.2.7.4. щодо
створення умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та
соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і
збройних конфліктів, а також у п.2.7.5. в частині надання соціально психологічної допомоги для жертв насильства та торгівлі людьми.
Сьогодні всі учасники освітнього процесу більш, ніж будь-коли раніше,
потребують психологічної підтримки і допомоги. В цей буремний час
Міністерство вдячне кожному та кожній із понад 23 тис. педагогічних
працівників психологічної служби у системі освіти України, хто засвідчив

високий професіоналізм та надає психологічні послуги в режимі 24/7,
налагодив взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою
інформаційно - комунікаційних технологій, проводить консультування через
електронний «Кабінет психолога/соціального педагога», що створені на вебсайтах закладів освіти; здійснює інформаційну підтримку щодо джерел
консультування, куди саме можна звернутися, розмістивши повідомлення у
месенджер Facebook-сторінки, чат Telegram-каналу тощо.
Розуміючи, що перед освітянами постає багато завдань, пов’язаних із
знаннями у царині психології, Міністерство у співпраці з партнерами
проводить онлайн-вебінари та інші заходи щодо застосування сучасного
науково-обгрунтованого підходу в наданні психологічної допомоги дітям, які
пережили психотравмуючі події на війні ( https://www.facebook.com/UAMON)
На сайтах ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Українського
науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи
НАПНУ, обласних навчально-методичних центрів психологічної служби у
системі освіти, НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІПО
Університету Грінченка накопичено та доповнюється перелік корисних
ресурсів для дорослих та дітей. Ресурси спрямовані на психологічну
підтримку, навчання та достовірне інформування. Матеріали можуть
використовуватись як самими педагогами, так і рекомендуватись для
використання батьками і дітьми (додаються).
З метою виконання в частині компетенції Плану, затвердженого Указом
Президента України від 24.02.2022 № 70/2022, просимо надсилати матеріали
про кращі практики роботи із означеної тематики для розміщення на сайті
Міністерства (press@mon.gov.ua) та для формування електронного банку
досвіду фахових розробок (psyche-logos@ukr.net).
Принагідно надсилаємо для використання в роботі контакти гарячих
ліній організацій, які надають психологічну підтримку при сильному
емоційному потрясінні, стресі, відчутті небезпеки, що можуть викликати у
дитини психологічну травму (додаються).
Державна політика та діяльність у сфері освіти ґрунтуються на засадах
та принципах, визначених Законом України «Про освіту». Просимо
керівників закладів освіти дотримуватись норм трудового законодавства для
фахівців психологічної служби у системі освіти.
Роз’яснення про практику застосування трудового законодавства у
галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану Міністерство
надавало у листах від 28.02.2022 №1/3292-22 та від 07.03.2022 №1/3378-22, а
також щодо організації оплати праці визначено у п. 3 наказу МОН від
28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття освіти та освітнього
процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління
освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти
з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, надання
психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього
процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.
Додатки : на 2 арк.

З повагою
Заступник Міністра

Ніна Березіна (050) 931 58 87
Ольга Флярковська (095) 729 86-77)

Віра РОГОВА

Додаток 1
до листа Міністерства освіти і науки України

Інформація про психологічну допомогу в умовах війни
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вінницька область https://vinps.vn.ua/?p=2901
Волинська область https://www.facebook.com/HELP.VOCSPD/ (мережа Facedook)
Дніпропетровська область http://centrpsiholog.blogspot.com/p/blog-page_26.html
Донецька область https://dnmcps.com.ua/25-03-2022-uchast-v-onlayn-naradi-dnuimzo-dlya-dyrektoriv-oblasnykh-navchalno-metodychnykh
Житомирська область https://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=564
Закарпатськая область http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedra-pedagogiki-tapsihologii/publikacii-vikladachiv/6904-psihologija-vijni
Запоріжська область https://centrpsiholog.blogspot.com/p/blog-page_26.html
Івано-Франківська область
https://www.ippo.if.ua/predmety/ocppsr/index.php?r=site/index
Київська область http://bilatserkva-cppsvr.kiev.sch.in.ua/krizove_reaguvannya/
Кіровоградська область http://koippo.in.ua/ppsr/
Луганська область http://loippo.edu.ua/psychological-service/news/6528-pershapsykholohichna-dopomoha-liudiam-iaki-perezhyly-kryzovu-sytuatsiiu
Львівська область http://loippo.lviv.ua/news/List-vchitel-v--tal-yskoi--stor-i-do-ukrainskihkoleg-publication/

13. Миколаївська область https://moippo.mk.ua/novyny/plyve-kacha-i-anhely-letiat/#more5862
https://www.facebook.com/moippo.official/ (мережа Facedook)

14. Одеська область https://ppko.odessaedu.net/
https://www.facebook.com/946471355557467/posts/1811977629006831/ (мережа Facedook)
15. Полтавска область http://pano.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-isotsialnoi-roboty
https://www.facebook.com/poippo (мережа Facedook)
16. Рівнеська область http://rosvita.rv.ua/2013-09-10-06-10-48.html
17. Сумська область http://nmcps.sumy.sch.in.ua/informaciya_pro_zaklad/ Тимчасово
проблеми із сайтом
18. Тернопільска область http://nmcpssr.blogspot.com/
19. Харківська область http://edu-post-diploma.kharkov.ua/?page_id=9458 Тимчасово
проблеми із сайтом
20. Херсонська область Сайт тимчасово не працює
21. Хмельницька область https://hoippo.km.ua/?p=5289
22. Черкаська область http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/12687
https://www.facebook.com/groups/1310246369325912/?ref=share (мережа Facedook)
23. Чернігівська область https://choippo.edu.ua/?page_id=90

Сайт тимчасово не працює
24. Чернівецька область http://ippobuk.cv.ua/?p=8637
25. м. Київ https://sites.google.com/site/nmcppippo/golovna
https://www.facebook.com/groups/124176988169440 (мережа Facedook)
26. ДНУ «ІМЗО» https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/
27. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної
роботи НАПН України https://psyua.com.ua/
https://www.facebook.com/UNMCPPSR (мережа Facedook)

Додаток 2
до листа Міністерства освіти і науки України

Контакти щодо психологічної підтримки
Цілодобова лінія психологічної підтримки «Між нами» Львівський
міський центр соціальних служб— 0800307305. Дзвінки з будь-яких
операторів — безкоштовні.
Цілодобова безоплатна правова допомога /Free Legal Aid. - 0 800
213 103. Консультування з правових питань.

Центр психосоціальної підтримки НаУКМА та БО «Голоси
дітей». Гаряча лінія для дітей (08.00 – 22.00): 096 039 22 58; 099 198 57 95;
063 558 12 82.

Гаряча лінія НУО «Людина в біді» Безкоштовні психологічні
консультації (24/7) 0 800 210 160.

Центр-Ресурс Професіонал. Системний сімейний психотерапевт.
09.00 – 20.00 тел у Польщі +4873 311 52 96. Вайбер, телеграм: (067)-718-9966 (063)-721-04-63 (066)-219-09-73.

Сильне емоційне потрясіння, стрес, відчуття небезпеки можуть
викликати у вашої дитини психологічну травму. Читайте нижче, як
визначити, що у вашої дитини психологічна травма, та як ви можете їй
допомогти. Якщо дитині потрібна допомога спеціаліста - можна звертатися
на дитячу гарячу лінію нашого партнера Ла Страда-Україна/La StradaUkraine, яка працює в онлайн режимі. Щоб отримати консультацію пишіть:
Фейсбук - https://www.facebook.com/childhotline.ukraine/
Інста - https://www.instagram.com/childhotline_ua
Telegram - @CHL116111
Безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги "Розкажи
мені". Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і
надіслати заявку за цим посиланням ( https://tellme.com.ua)
Модератори платформи підберуть спеціаліста, і він якнайшвидше
зв'яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно у режимі онлайн.
Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання зі співпраці з
кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії
Національного медичного університету імені Богомольця та спеціалістами
проекту "Друг" розробила бот першої психологічної допомоги. Він стане в
нагоді в перші години після травматичної події - з ним можна ознайомитися,
перейшовши за посиланням ( https://t.me/friend_first_aid_bot)

