
 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4  

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

м. Херсон                                         
 

 
Від 11  березня  2022 року                                                                                                №31-О 

 

Про створення кризового центру 

психологічної допомоги  

на базі закладу освіти 

 

      Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні»,  відповідно до наказу управління освіти Херсонської міської ради 

від 10.03.2022 № 36-т «Про організацію роботи психологів закладів освіти в умовах воєнного 

стану», з метою надання психологічної підтримки дітям, їхнім батькам, працівникам закладу 

освіти під час правового режиму воєнного стану в Україні 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Створити кризовий центр психологічної допомоги на базі Херсонської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4 Херсонської міської ради (далі – кризовий центр)  

для здобувачів освіти, батьківської громадськості та працівників закладу у складі: 

            Ірини Овчаренко - голова кризового центр, практичний психолог; 

            Юлії Спільної - соціальний педагог; 

          Ольги Гришаєвої - голова психолого-педагогічної команди супроводу дітей з   

особливими освітніми потребами; 

           Дарʼї Токар - голова методичного об’єднання асистентів учителів класів з 

інклюзивною формою навчання по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами; 

           Тетяни Країнської - логопед; 

           Світлани Храмової - дефектолог; 

           Ірини  Солоної - дефектолог; 

Ані Троян – дефектолог; 

           Наталії  Качур - дефектолог; 

           Олени  Голощапової - дефектолог; 

           Валерії  Жайворінко - дефектолог; 

           Валентини  Яковенко -  завідувач бібліотекою. 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Галині Грицаєнко, Сніжані 

Левченко до 12.03.2022 довести до відома батьківської громадськості та працівників закладу 

інформацію про роботу кризового центру. 

3.  Кризовому  центру (І. Овчаренко): 

3.1. До 12.03.2022 розробити єдиний алгоритм надання працівниками кризового центру 

психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. 

3.2.  До 14.03.2022 розмістити на сайті закладу інформацію про створення кризового 

центру; забезпечити  систематичне оновлення інформації. 

3.3.  Надавати індивідуальні консультації та практичну допомогу усім учасникам 

освітнього процесу (за потреби). 



3.4.  Проводити не менше одного разу на тиждень корекційно-розвивальні заняття для 

учнів та вихованців (за окремим графіком). 

3.5.  Сформувати дієві пам’ятки для батьків та здобувачів освіти як допомогти собі і дітям  

у стресових ситуаціях. 

3.6. Підтримувати зв'язок  з фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів міста щодо надання 

методичної допомоги дітям  з особливими освітніми потребами. 

3.7.  Сформувати дієві пам’ятки для батьківської громадськості та освітянської спільноти 

як допомогти собі і дітям у стресових ситуаціях. 

4. Класним керівникам  до 14.03.2022 довести до відома учнів та їхніх батьків 

інформацію про єдиний алгоритм надання працівниками кризового центру психологічної 

допомоги учасникам освітнього процесу. 

5. Учителю інформатики СЕРЕДІ Олені  розмістити даний наказ на вебсайті закладу.  
6.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.   

  

 

Директор освітнього закладу                              Олександра ПОТУК           

   

 Олена ГОЛОЩАПОВА  

 Ольга ГРИШАЄВА  

 Валерія ЖАЙВОРІНКО  

 Наталія КАЧУР  

 Тетяна КРАЇНСЬКА  

 Ірина ОВЧАРЕНКО  

 Юлія СПІЛЬНА  

 Ірина СОЛОНА  

 Дар’я ТОКАР  

 Анна ТРОЯН  

 Світлана ХРАМОВА  

  


