
ЗОЛОТОШСЬКА Г1МНАЗЫІМ. С.Д, СКЛЯРЕНКА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 01, 04.2022 № 39.

про забезпечення психологічного супроводу 
учасників освітнього процесу в Золотоніській гімназії 
ІМ. С.Д. Скляренка у період воєнного стану в Україні

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 
№ 1/3737-22, листа Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації від 30.03.2022 № 146/02/11-01-30 « Про забезпечення
психологічного супроводу з^асників освітнього процесу в умовах воєнного 
стану» та відповідного листа Комунальної установи «Золотоніський Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської міської ради 
Черкаської області №137 від 31.03.2022 року 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/sliow/n0033525-22#n2 ) 
Міністерство, заклади та установи освіти визначені співвиконавцями Плану 
заходів у п.2.7,4. ш;одо 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.

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам директора з виховної роботи Лучаніновій С.І., Котко В.О. 
розробити план заходів з виховної роботи у період воєнного стану в 
Україні.

До 06.04.2022
2. Інйсенеру-електроніку Снісаренко Є.М. створити розділ « Психологічно- 

соціальної служби» на веб-сайті Золотоніської гімназії 
ІМ. С.Д. Скляренка.

До 06.04.2022
3. Відповідальною за наповнення відповідними матеріалами розділу 

«Психологічно-соціальна служба» на веб-сайті Золотоніської гімназії 
ІМ. С.Д. Скляренка призначити практичного психолога Золотоніської 
гімназії ІМ. С.Д. Скляренка Ракітіну Вікторію Миколаївну.

https://zakon.rada.gov.Ua/laws/sliow/n0033525-22%23n2


4. Практичному психологу Ракітіній В,М.:
4.1. Налагодити взаємодію з учасниками освітнього процесу за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Протягом навчального року.

4.2. Здійснювати інформаційну підтримку щодо джерел 
консультування, куди саме можна звернутися, розмістивши 
повідомлення у месенджер РасеЬоок-сторінки, чат Telegram-кaнaлy 
тощо.

Протягом навчального року.
4.3. Систематично розміщувати матеріали про практики роботи із 

означеної тематики на сайті гімназії.
Протягом навчального року.

4.4. Створити групи психологічної підтримки для учнів, батьків, 
вчителів.

протягом квітні - травня
2022 року

4.5. Розробити цикл методично-практичних матеріалів на допомогу 
класним керівникам для зниження тривожності, емоційного 
напруження та налаштування та навчання.

- відео (5-7 хв.), що міститиме практичні матеріали для 
зниження тривожності, емоційного напруження та 
налаштування та навчання;
психологічні хвилинки для використання вчителям- 
предметникам.

До 20.04.2022
4.6. Провести вебінари для учнів, вчителів, батьків: «Як керувати 

емоціями».
Квітень-травень 2022 року за
розробленим графіком

4.7. Провести тренінгові заняття для учнів «Стрес та шляхи його 
подолання».

Квітень-травень 2022 року за 
розробленим графіком

5. Соціальному педагогу Воскобойник Н.І.:
5.1. Проводити соціальний супровід категорійних учнів.
і

Протягом навчального року.
5.2. Провести онлайн-анкетування, тестування по виявленню ступеня 

тривожності в учнів.
Квітень 2022 року.



5.3. Розробити та розмістити на сайті гімназії пам’ятки для учнів, щодо 
поведінки в умовах воєнних дій.

До 15.04.2022
5.4. Проводити онлайн-консультації для учнів, батьків, вчителів.

Протягом навчального року.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гім: Валентина БОЧЕНКОВА


