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Про пріоритетні напрями роботи
Психологічної служби у системі освіти
у 2021/2022 навчальному році
Заходи з протидії пандемії – масковий режим, соціальне
дистанціювання, особливості перебування учнів і вчителів у закладі освіти,
необхідність самоізоляції інфікованих тощо – впливає на організацію
освітнього процесу. Такий режим роботи закладу освіти ускладнює
діяльність фахівців психологічної служби – практичних психологів і
соціальних педагогів. В умовах карантину в окремих закладах освіти
запроваджується дистанційне або змішане навчання, що призводить до низки
ускладнень, а саме для здобувачів освіти: не має зовнішнього контролю (або
його послаблено) за виконанням навчальних завдань; складно
самоорганізуватися і планувати режим навчальної роботи і відпочинку;
обмежено соціальні контакти з однолітками; для педагогів: потрібно
змінювати плани і навчальні програми з урахуванням застосування
телекомунікаційних технологій при низькому рівні навичок користувача у
значної кількості педагогів; треба поєднувати професійну діяльність із
приватним життям і змінювати усталений ритм життя.
За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у системі
освіти щодо забезпечення своєчасного і систематичного вивчення
психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності
з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших
індивідуальних особливостей; сприяння створенню умов для виконання
освітніх і виховних завдань закладів освіти, 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.
Основний зміст просвітницької роботи фахівця психологічної служби
закладу освіти полягає у:
- формуванні культури здорового способу життя;
- інформуванні про вплив та наслідки вживання наркотичних,
психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;
- ознайомленні учасників освітнього процесу із загрозами, які може
нести Інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
- інформуванні молоді з проблем торгівлі людьми;.
- популяризації ненасильницької моделі поведінки;
- інформуванні про соціально-небезпечні хвороби;
- ознайомленні педагогів та батьків з основними закономірностями та
умовами сприятливого розвитку дитини.

Важливими завданнями в роботі психологічної служби у закладах освіти
є добір діагностичного інструментарію, придатного для роботи з різними
категоріями здобувачів освіти та уточнення змісту та методів корекційної
роботи з урахуванням результатів психологічної діагностики.
Діагностична складова психологічного забезпечення наповнюється
дослідженнями особистісних параметрів та особливостей: виявлення причин
труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній
адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки
розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі,
професійному самовизначенні. Психологічне забезпечення освітнього
процесу неможливе без здійснення фахівцями профілактики, корекції,
консультування тощо, що спирається на діагностичну складову.
Профілактична робота працівників психологічної служби закладу
освіти має бути націлена на створення таких умов навчання та виховання, які
б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів
освіти.
Нагадуємо, що держава гарантує кожному громадянину право на
отримання безоплатної правової допомоги за номером Єдиного контактцентру: 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі
стаціонарних та мобільних телефонів); номер телефону Урядової гарячої
лінії з попередження домашнього насильства: 1547; телефонні номери
Національної «гарячої» лінії: 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з
мобільного). Важливо знати, що діти мають право безоплатно отримати
послуги адвоката (складання заяв, представництво в суді).
Корекційна робота практичного психолога та соціального педагога
спрямована на підвищення загального рівня розвитку дитини, заповнення
прогалин її попереднього розвитку і навчання, розвиток недостатньо
сформованих вмінь та навичок, підготовку дитини до адекватного
сприйняття навчального матеріалу тощо.
Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та
групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються
учасники освітнього процесу.
Онлайн-консультування може практикуватися як додатковий засіб,
підключений до процесу консультування «тет-а-тет» або незалежний процес.
Зв’язки з громадськістю
Важливим завданням системи освіти є забезпечення високої якості
освіти й відповідності її потребам особистості та суспільства.
Тому особливої актуальності набуває питання співробітництва закладу
освіти, сім’ї та громадськості. Заклад освіти вступає в безпосередні контакти
з позашкільними закладами, з батьками тощо з метою реалізації однієї
спільної мети: формування гармонійно-розвинутої, високоосвіченої,
соціально активної і національно свідомої особистості.

