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17.08.2020 № 01/03-133             Начальникам (завідувачам) управлінь (відділів) 

освіти міських рад і райдержадміністрацій, ОТГ, 

завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистам 

управлінь (відділів) освіти міських рад і 

райдержадміністрацій, які відповідають за 

психологічну службу  

Директорам закладів фахової передвищої освіти, 

директорам професійної (професійно-технічної) 

освіти, директорам спеціальних, санаторних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, директору санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації 
 

 

 

Про проведення інструктивно- 

методичної наради для фахівців 

психологічної служби  

 

 

                 З реалізації статті 76 Закону України «Про освіту», відповідно до 

листа ДНУ «ІМЗО» від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 

навчальний рік», листа КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 року № 01/-03-130 «Про 

пріоритетні напрями діяльності психологічної служби у системі освіти 

Донецької області на 2020-2021 навчальний рік: методичні матеріали та 

рекомендації»  та згідно з планом роботи на 2020 рік Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

інформує, що 25.08.2020 року о 13.00  відбудеться  інструктивно-

методична нарада в онлайн режимі «Пріоритетні напрями роботи та 

актуальні питання організації діяльності фахівців психологічної служби у 

2020-2021 навчальному році» для  завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, методистів управлінь (відділів) 

освіти міських рад і райдержадміністрацій/ОТГ, які відповідають за 
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психологічну службу або координаторів (за відсутністю методиста 

психологічної служби міста, району, ОТГ), практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних, санаторних загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації. 

 Реєстрація учасників: 12:50 - 13:00 

 Початок роботи о 13:00 

 Час проведення заходу: 13:00 - 15:00 

 

Важливо! Для участі у нараді  необхідно пройти реєстрацію за 

посиланням: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2DVLncp9kbikM3l8WUIIb

oFyjJygTfqkOPsyKsWOcEnY8VQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

Термін реєстрації за формою з 17.08.2020 р. по 19.08.2020 р. включно. 

 

Увага! Посилання та пароль входу до конференц-залу на платформі Zoom 

учасники отримають на вказану електронну пошту після реєстрації  - 

21.08.2020 року. 

 

            Просимо керівників сприяти участі у нараді фахівців  вищезазначеної 

категорії, а при відсутності у відділі освіти спеціаліста відповідної категорії 

залучити іншого фахівця відділу для отримання  інформації щодо  організації 

належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників 

освітнього процесу у 2020–2021 навчальному році, пройшовши процедуру 

попередньої реєстрації. 

 

 

 

З повагою,    

в. о. директора                                                                           Н. В. Лугінець 
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