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19.08.2020 Ng 0U03-137 Начальrикам (з ав iдув ачам) управлiнь (в iддiлiв)
освiти мiських рад i райдержадмiнiстрачiй,
ОТГ, завiдувачам (директорам) цеrrгрiв
практиtlноi псID(ологii i соцiчlльноi роботи,
методистам управлiш (вiддiлiв) освiти MicbKID(

рад i райдержадмiнiстрацiй, якi вiдповiдаrоть за
психологiчну службу
.Щиректорам закJIадiв фаховоi передвшцоi
освiти, директорам професiйноi (професiйно-
технiчноi) освiти, директорам спецiалъних,
сilнаторних зilгчtльноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв,
н€tвч€lльно-р е абiлiтацiйню< центр iB, директору
санаторно-оздоровчого цеIIтру софальноi
реабiлiтацiТ

Про надtlнIul консультацiй
фахiвчями КЗ ЛНМЦ ПС
у 202a-202l навча.llьному роцi
в онлайн режимi

шановнi колеги!

На виконаншI Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
11,03.2020 року Ns 2|1 кПро запобiгання поширенню на терlтгорiТ

Украirп,r COVID-l9) та листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
11.03.2020 року NsU9 - 154 щодо обмежув€tлъних заходiв дJuI зzlпобiгштrrя

розповсюдження з€lхворювzlнIul на KopoнaBipyc COVID-I9, з ypaxyBaнtulм
подiй ocTaHHix мiсяцiв, якi вiдбраються в YKpaiHi, коли увша cBiTy прикута

до масового розповсюдженшI гостроi респiраторноТ хвороби, спричиненоi
KopoHaBipycoм Covid-l 9, ма€мо необхiднiсть продовжувати надавати знанIuI

з IIитанъ соцiально-психологiчного захисту i психологiчноi допомоги BciM



учасникам освiтнього процесу та спiлкуватись дистанцiйно за допомогою
iнформацiйшо-комунiкацiйrшх технологiй (вайбер, скайп, Zoom та i".)
Сьогодення передбачае оновленшI н€uIвного itпгоритму професiйноТ

дiяльностi та перегляд методологii роботи. Таким чином, доводимо до
ваIrrого вiдом4 що з 01.09.2020 року фахiвцями комунirльного зtlкJIаду

к.Щонецький обласний навчально-методичний центр психологiчноi служби
системи освiти> (далi - КЗ ЛII\4I] ПС) будуть надаватися консультацГi в
онлайн режимi з ztкTy€tлbнlD( tIитанъ дiяльностi псlD(ологiчноi служби
областi та напрямiв психологiчного супроводу i соцiа-пьно-педагогiчного
патронiDку уrасникiв освiтнього процесу за наступнпм графiком:

1. Понедiлок - з 13.00 до 16.00 -

служби та молодi спецiалiсти.
новопризначенi фахiвцi психологiчноI

2. BiBTopoK - з 13.00 до 1б.00 - практиtlнi психологи та соцiа-llьнi педагоги
зак;lадiв освiти мiст/районiв/ОТГ- за тимчасовою вiдсутнiстю
керiвника психологiчноI служби

3, Серела - з 9.00 до 12.00 - керiвники психологiчrпах служб
мiстфайонiв/ОТГ, пр€tктиtlнi психологи та соцiальнi педагоги закладiв

фаховоi передвищоi освiти, професiйноi (проф есifuiо-технiчноi) осв iти,
спецiа-пьнrо<, санаторних загальноосвiтнiх шкiл-irrгернатiв, навчilJIьно-

реабiлiтацiйню< центрiв, санаторно-оздоровчого центру соцiальноi

реабiлiтацii.

4. Четвер - з 13.00 до 1б.00 - керiвники мiст/районiв/ОТГ i керiвники
з акладiз осв iти MicT/p айонiв/О ТГ -з а тимчасовою в iдсутнiстю кер iвника
психологiчноi служби - та керiвrптки закладiв фаховоi передвищоi
освiти, професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, спецiа-пьних,

санаторних загальноосвiтнiх шкiл-irrгернатiв, навччLпьно_

реабiлiтацiйдrих центрiв, санаторно-оздоровчого цеIIтру соцiальноi

реабiлiтацii.

Нагадусмо, що вiдповiдно до листа КЗ ДНNШ] ПС вiд 29.10 20l8_Ng
0|10З-27| <Про opicHToBHi розподiли робочого часу за основними видами

дiялъностi та розрахyrilм
(соцiального педагога)

департаментом освiти

часу практиtlноi дiяльностi практи!lного психолога
в навчztльних закJIадах) у Донеlдькiй областi
i науки було рекомендовilно плануванIuI

органiзацiйно-методлтчноi роботи ( 8 годин в день) на середу.



департчlментом освiти i науки було рекомендовztно планувttн}ul

органiзацiйно-методичноi роботи ( 8 годин в день) на середу.

У зв'язку з Irytм проведення бiлъшостi обласних заходiв ( очно або онлйн) та
надашuI очнпх консультацiй для фахiвцiв психологiчноi служби областi,
як i ранiше, Iшанусться в 2a20-20zl н.р. c€tмe на середу.

Контаlсги фахiвцiв КЗ ДНМЦ ПС:

Лугiнеrр Наталя BiKTopiBHa - в.о. директора - (050) 161 58 30

Скиба Ольга Юрiiвна - методист - (050) 5l9 20 49

Павлiвська Iрина Миколаiвна - методист - (050) 2З2 04 20
Шамарлiна Анна Володl.tллирiвна - методист - (095) 815 63 9l
Матушенко Олена Анатолiiвна - методист - (0бб) 830 13 55

З фупкlliоналом фахiвцiв можна ознайомитися на офiцiйному сайтi КЗ
ДНNШ{ ПС https://dnmcps.com.ual

З повагою, в. о. Н. В. Лугiнеrр
{ужк
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