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від 13.01.2011 № 1/9-19 

 

Міністерству освіти і науки 

Автономної Республіки Крим, 

управлінням освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських державних  адміністрацій 
 

 

Про збереження посад  працівників 

психологічної служби 

 

Міністерство освіти і науки звертає увагу на те, що 3 листопада 2010 року 

відбулися другі парламентські слухання про становище молоді в Україні (за 

підсумками  2009 року) за темою “Молодь за здоровий спосіб життя”. 

Результатом  роботи стало прийняття Рекомендацій парламентських слухань 

про становище молоді, де зазначено що небезпека здоров’ю нації потребує  

внесення кардинальних змін щодо формування та реалізації державної 

соціальної, молодіжної політики, розробки й прийняття на державному і 

місцевому рівнях таких політичних і управлінських рішень, які дозволили би 

державі більш відповідально ставитися до здоров’я своїх громадян. 

Як свідчать статистичні дані  щорічної доповіді Президенту України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України  про становище молоді (за 

підсумками 2009 року) станом  на 01.01.2010 р. на профілактичних обліках 

дільничних інспекторів перебувало 158,6 тис. наркозалежних. Фахівці 

привертають увагу до того, що 80 %  наркоманів – молоді люди,  у тому числі 

40% – неповнолітні;  у 2009 році було скоєно 439,5 тис. злочинів, що на 12,6 % 

більше порівняно з 2008 роком, з яких 6,1 %  скоєно неповнолітніми. 

Спостерігається  також тенденція зростання показників смертності 

населення молодших вікових груп, зростає кількість самогубств серед молоді, 

особливо у віці 15-19 років. Загрозливо виглядає процес підвищення питомої 

ваги молоді серед людей, які добровільно ідуть із життя. Очевидно, що їх 

основні проблеми пов’язані з незадовільним  психічним та духовним станом, 

втратою сенсу життя та ціннісних життєвих орієнтирів. 

Психологічна служба в структурі освіти є важливою складовою 

державної системи охорони фізичного, морального і психічного здоров’я 

молодих громадян України.  
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Водночас стан забезпечення навчальних закладів психологічним 

супроводом та соціально-педагогічним патронажем потребує удосконалення. 

Станом на початок 2010-2011 навчального року відповідно до затверджених 

нормативів  навчальні заклади системи освіти України забезпечені ставками 

практичних психологів та соціальних педагогів лише на 48,4% від потреби 

(додаток). Натепер дефіцит цієї категорії педагогічних працівників у 

навчальних закладах становить 16,8 тисяч фахівців.  

Не зважаючи  на  це,  ряд керівників органів освіти  намагаються 

здійснити  економію бюджетних коштів за рахунок  скорочення  посад цієї 

категорії педагогічних працівників, про це свідчать скарги, які надходять до 

Міністерства. 

Враховуючи викладене вище, ще раз наголошуємо на тому, що сучасний 

підхід  до розв’язання  соціально-педагогічних проблем в учнівському 

середовищі полягає, у першу чергу, в опорі на цілісні психолого-педагогічні 

технології, реалізації проектного та особистісно орієнтованого підходів до 

здійснення корекційно-розвивальної виховної роботи.  

Переконливо просимо  запобігти  скороченню штатів,  зберегти існуючі 

посади практичних психологів і соціальних педагогів, методистів з 

психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів, працівників 

навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи 

освіти та ввести відповідно до потреб регіону додаткові посади зазначеної 

категорії педагогічних працівників. 
 

Додаток  на 1 арк. 

 

 

 

 

Перший заступник  

Міністра                                                                                  Б.М.Жебровський 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березіна Н.О. 

486-10-31 

Панок В.Г. 

252-70-11 
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Додаток  

до листа Міністерства  

освіти і науки України 

від „13”01. 2011 р. № 1/9-19 

 

Забезпечення фахівцями психологічної служби  

відповідно до нормативів чисельності 

станом на 01.09.2010 р. 

 

№  

п/п Регіони 

Нормативна 

потреба 

(ставки) 

Забезпечення 

(ставки)  

Забезпечення 

(відсотки) 
  

1 АР Крим 1298,3 587,9 45,3 

2 Вінницька 1353,5 500,7 37,0 

3 Волинська 1125,3 506,8 45,0 

4 Дніпропетровська 2185,5 1030,7 47,2 

5 Донецька 2386,5 1135,2 47,6 

6 Житомирська 1298,3 509,2 39,2 

7 Закарпатська 943,5 410,1 43,5 

8 Запорізька 1187,3 616,5 51,9 

9 Івано-Франківська 1134,5 705,0 62,1 

10 Київська 1341,5 753,0 56,1 

11 Кіровоградська 876,0 400,3 45,7 

12 Луганська 1258,0 607,2 48,3 

13 Львівська 1698,5 796,5 46,9 

14 Миколаївська 1090,5 369,5 33,9 

15 Одеська 1730,8 748,0 43,2 

16 Полтавська 1121,5 519,8 46,3 

17 Рівненська 1077,5 581,0 53,9 

18 Сумська 890,8 517,0 58,0 

19 Тернопільська 1043,3 364,6 34,9 

20 Харківська 1549,8 915,5 59,1 

21 Херсонська 986,0 360,8 36,6 

22 Хмельницька 1289,0 576,5 44,7 

23 Черкаська 1101,0 576,5 52,4 

24 Чернівецька 822,3 482,0 58,6 

25 Чернігівська 804,3 346,8 43,1 

26 м. Київ 1176,8 665,5 56,6 

27 м. Севастополь 209,3 198,3 94,7 
 

 
 


