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18.06.2020 № 01/03-109                                       Начальникам (завідувачам) 

управлінь (відділів) освіти міських 

рад і райдержадміністрацій, ОТГ, 

директорам (завідувачам) центрів 

практичної психології і соціальної 

роботи, методистам управлінь  

(відділів) освіти міських рад і   

райдержадміністрацій, 

які відповідають за психологічну 

службу, директорам закладів 

обласної комунальної власності 

 

Про дати проведення циклу  

он-лайн вебінарів за результатами  

роботи психологічної служби області  

у 2019-2020 навчальному році 

 

Шановні колеги! 

 

Повідомляємо, що, відповідно до статті 76 Закону України «Про 

освіту» та на виконання плану роботи комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» 

на 2020 рік, фахівці Центру продовжують проведення циклу он-лайн вебінарів, 

присвячених актуальним питанням розвитку психологічної служби Донецької 

області та підсумкам роботи фахівців психологічної служби у 2019-2020 

навчальному році, а саме: 

 

      23.06.2020 року (з 13.00 до 14.30):  

 

1)  «Результати проведення профілактичної роботи психологічною 

службою Донецької області у 2019-2020 навчальному році з питань 

попередження випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу»; 

2) «Результати впровадження відновного підходу та створення 

Шкільних служб порозуміння у закладах освіти Донецької області 

протягом 2019-2020 навчального року». 
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24.06.2020 року (з 13.00 до 14.30): 

 

1) «Стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам 

освіти в умовах операції об’єднаних сил в закладах освіти області, 

що знаходяться на лінії зіткнення, підтримка та інтеграція 

внутрішньо переміщених осіб у 2019-2020 навчальному році»; 

2)  «Стан розвитку інклюзивної освіти в закладах освіти Донецької 

області у 2019-2020 навчальному році. Психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми потребами». 

 

25.06.2020 року (з 13.00 до 14.30): 

 

1) «Результати роботи фахівців психологічної служби Донецької 

області з профілактики правопорушень серед учнів та учнівської 

молоді за 2019-2020 навчальний рік»; 

2) «Про проведення фахівцями психологічної служби Донецької 

області роботи щодо профілактики бездоглядності та 

безпритульності в закладах освіти за 2019-2020 навчальний рік»; 

3) «Аналіз діяльності психологічної служби щодо виконання Плану 

заходів з протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». 

 

 

26.06.2020 року (з 13.00 до 14.30): 

 

1) «Підсумки роботи фахівців психологічної служби Донецької 

області за 2019-2020 навчальний рік з питання профілактики 

суїцидальної поведінки серед учнів та учнівської молоді»; 

2) «Аналіз діяльності психологічної служби у 2019-2020 

навчальному році з питань: запобігання та протидії домашньому 

насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків»; 

 

До участі для обговорення актуальних проблем у вебінарах запрошуються: 

- директори (завідувачі) центрів практичної психології і соціальної 

роботи міст, ОТГ області; 

- методисти, які відповідають за психологічну службу міста, району, 

ОТГ Донецької області; 

- практичні психологи, соціальні педагоги закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру 

соціальної реабілітації. 

 

 

 

 



 

 

Вебінари із зазначеного переліку відбудуться згідно 

вищезазначеного графіку з 13.00 до 14.30 на он-лайн платформі Zoom за 

посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/2860955165?pwd=elh6L3U2czhXZ2RsNGo1d1F0YVQ4

Zz09 , ідентифікатор зустрічі (ID) 286 095 5165, пароль 228357. 

 

УВАГА! Заздалегідь завантажити програму Zoom та зареєструватись 

можна на сайті https://zoom.us/ через комп’ютер, ноутбук чи мобільний телефон. 

Переконливе прохання підключатися до ефіру за 10 хвилин до 

призначеного часу зустрічі.  

 

При реєстрації на вебінари необхідно вказувати прізвище та ім’я 

учасника для підтвердження реєстрації організаторами заходу. 

 

ВАЖЛИВО! Посилання на вебінари не розповсюджувати у зв’язку з 

обмеженою кількістю часників. 

Просимо учасників бути готовими до діалогу з підключенням 

відеозв’язку. 

 

Просимо керівників довести інформацію до відома фахівців 

психологічної служби. 

 

 

 

 

З повагою,  

в. о. директора                                                                                   Н. В. Лугінець 

https://us02web.zoom.us/j/2860955165?pwd=elh6L3U2czhXZ2RsNGo1d1F0YVQ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2860955165?pwd=elh6L3U2czhXZ2RsNGo1d1F0YVQ4Zz09
https://zoom.us/

