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Вступ 

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти» (далі – КЗ ДНМЦ ПС) є навчально-методичним 

закладом системи освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради. КЗ ДНМЦ ПС створений на 

підставі рішення Донецької обласної ради від 28.02.2013 року №6/19-482 «Про 

створення комунальних закладів». 

Юридична адреса: 84116, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 

Батюка, 20. 

Електронна адреса: dnmcps@ukr.net. 

Постійно діючі онлайн-ресурси КЗ ДНМЦ ПС на допомогу фахівцям 

психологічної служби та всім учасникам освітнього процесу: 

 

Склад фахівців комунального закладу «Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти» такий: 

 в.о. директора закладу – Н.В. Лугінець; 

 головний бухгалтер – О.С. Трохимець; 

 методисти – О.А. Матушенко, І.М. Павлівська, О.В. Сафонова, 

О.Ю. Скиба, А.В. Шамардіна. 

Фахівці КЗ ДНМЦ ПС у своїй діяльності керуються Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність закладів освіти, наказами директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями 

обласної ради, статутом. 

Офіційний сайт комунального закладу «Донецький обласний 
навчально-методичний центр психологічної служби системи 
освіти» (функціонує з 10.09.2018 року)

Група у мережі Facebook «Донецький обласний навчально-
методичний центр психологічної служби» для поінформування
фахівців психологічної служби, всіх учасників освітнього процесу
та розміщення матеріалів психологічною службою Донеччини
(функціонує з 18.06.2020 року)

mailto:dnmcps@ukr.net
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У 2020 році діяльність фахівців КЗ ДНМЦ ПС була спрямована на виконання 

вищезазначених документів, а також нормативно-правових документів за 

пріоритетними напрямами роботи: 

 Конвенція про права дитини; 

 Конвенція про права осіб з інвалідністю; 

 Закон України «Про охорону дитинства»; 

 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; 

 Закон України «Про запобігання корупції»; 

 Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;  

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)»; 

 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; 

 Указ Президента України «Про затвердження комплексних заходів щодо 

профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної 

реабілітації в суспільстві»; 

 Рішення Колегії МОН України від 26.03.2015 протокол № 3/3-3 «Про стан та 

проблеми надання психологічної допомоги суб'єктам освіти в умовах 

антитерористичної операції на сході країни»; 

 Розпорядження КМУ від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року»; 

 Постанова КМУ від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»; 

 Розпорядження Голови обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 27.03.2019 №326/5-19 «Про Регіональну 

програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Донецькій 

області на 2019 – 2020 роки»; 

 Наказ МОН України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників»; 

 Наказ МОН України від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і 

правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»; 

 Наказ МОН України від 08.04.2016 №405 «Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року»; 

 Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби системи освіти 

на період до 2020 року»; 

 Наказ МОН України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України»; 

 Наказ МОН України від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»; 
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 Наказ МОН України від 16.06.2020 №802 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми»; 

 Наказ Мінекономіки від 24.11.2020 №2425-20 «Про затвердження професійного 

стандарту «Практичний психолог закладу освіти»; 

 Лист ДНУ ІМЗО від 27.07.2020 №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.»; 

 Лист ДНУ ІМЗО від 04.12.2020 №22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації 

щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої 

освіти»; 

 Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальний рік»; 

 Лист МОН України від 20.07.2020 №1/9-385 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок»; 

 Лист МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)»; 

 Лист МОН України від 28.03.2014 №1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних 

тенденцій серед учнів»; 

 Лист МОН України від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України»; 

 Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 

07.08.2015 №2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних 

самоушкоджень»; 

 Лист Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України 

від 30.11.2020 №6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту 

«Практичний психолог закладу освіти»; 

 Етичним кодексом психолога та ін. 

КЗ ДНМЦ ПС є основною організаційно-методичною ланкою психологічної 

служби у системі освіти Донецької області, яка забезпечує діяльність психологічної 

служби, а саме: 

 надає навчально-методичну, інформаційну, консультативну та експертну 

підтримку працівникам психологічної служби; 

 здійснює та організовує науково-дослідні, дослідно-експериментальні, практичні 

дослідження за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби; 

 організовує діяльність методичних об’єднань практичних психологів і соціальних 

педагогів; 

 впроваджує досягнення психологічної і соціально-педагогічної науки та кращого 

досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби; 

 бере участь в організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної 

компетентності працівників психологічної служби; оцінюванні, прогнозуванні та 

формуванні освітньої політики. 
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Структура психологічної служби України та Донецької області 

(відповідно до наказу МОН України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження 

Положення про психологічну службу у системі освіти України»): 

 

 

Практичні психологи і соціальні педагоги психологічної служби закладів освіти

Практичні психологи та соціальні педагоги 
закладів дошкільної освіти (ЗДО), загальної 

середньої освіти (ЗЗСО), позашкільної освіти 
(ЗПО) міст, районів, ОТГ

Районні (міські) навчально-методичні центри/кабінети/лабораторії психологічної служби, 
методисти психологічної служби районних (міських) методичних центрів/кабінетів/лабораторій, 
управлінь (відділів) освіти, об’єднаних територіальних громад. Психологічна служба у закладах 

вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти обласної ради

Центри практичної психології та соціальної 
роботи (Бахмутська м ОТГ, Лиманська м ОТГ, м. 

Костянтинівка, м. Маріуполь), керівники 
психологічних служб, методисти, консультанти, 

на яких покладені обов'язки по координації 
психологічної служби ОТГ

Практичні психологи і соціальні педагоги 
закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 
спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних 
центрів, СОЦСР, ЗШІ

Навчально-методичні центри/кабінети/лабораторії психологічної служби Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київський(а) і Севастопольський(а) міські

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної 
служби системи освіти»

Міністерство освіти і науки України

Державна наукова установа «Інститут 
модернізації змісту освіти»

Український науково-методичний центр 
практичної психології і соціальної роботи 
Національної академії педагогічних наук 

України



 

6 

І. Аналітична частина 

Протягом 2020 року фахівці КЗ ДНМЦ ПС здійснювали моніторинг розвитку та 

діяльності психологічних служб міст, районів, ОТГ Донецької області тричі на рік, а 

також відстежували динаміку змін кількості ставок та працюючих осіб, їх освітнього і 

кваліфікаційного рівня, вели база даних щодо забезпеченості ставками фахівців 

психологічної служби освітніх закладів усіх типів. Окрім того, додатково проводився 

моніторинг забезпеченості фахівцями психологічної служби закладів освіти, що 

знаходяться на лінії зіткнення.  

У І півріччі 2020 року відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» в результаті аналізу даних, в 

Донецькій області спостерігалась позитивна динаміка до збільшення кількості 

працівників психологічної служби та був виокремлений відсоток забезпеченості 

закладів освіти фахівцями психологічної служби (у ставках) відповідно до потреби у 

розрізі областей зазначені у таблиці нижче: 

 

1304

665

740

862

816

693

1136

628

775

930

896

1163

640

1532

356

674

1219

1249

1085

892

1028

730

1470

735

864

1278

684

746

862

858

700

1163

654

775

947

904

1121

654

1497

418

692

1260

1249

1069

880

1031

760

1488

734

872

-26

+19

+6

+42

+7

+27

+26

+17

+8

-42

+14

-35

+62

+18

+41

-16

-12

+3

+30

+18

-1

+8

м. Київ

Чернігівська

Чернівецька

Черкаська

Хмельницька

Херсонська

Харківська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Львівська

Луганська

Кіровоградська

Київська

Івано-Франківська

Запорізька

Закарпатська

Житомирська

Донецька

Дніпропетровська

Волинська

Вінницька

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. Різниця
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Однак, у ІІ півріччі 2020 року відповідно до п. 5 Перехідних положень Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» до 1 вересня 2020 року органам 

місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям необхідно було 

забезпечити створення районних, міських (районних у містах) центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації науково-методичних 

(методичних) установ (центрів, кабінетів). На превеликий жаль, у зв’язку із зазначеною 

реорганізацією науково-методичних центрів (кабінетів) кількість керівників 

психологічних служб у містах, районах, ОТГ області, які координували діяльність 

психологічних служб закладів освіти на містах, значно зменшилась. 

 

Разом з тим, фахівці КЗ ДНМЦ ПС щорічно здійснюють аналіз стану розвитку 

психологічної служби закладів обласної комунальної власності – закладів фахової 

передвищої освіти; закладів професійної (професійно-технічної) освіти; спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів 

за наданими інформаційно-аналітичними матеріалами фахівців психологічної служби. 

У 2020 році спостерігалась позитивна тенденція, адже керівники зазначених закладів 

освіти сприяли збереженню та збільшенню кількості фахівців психологічної служби у 

своїх закладах освіти. 

 

ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ 

ПРАЦІВНИКІВ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

СЛУЖБИ 

ПРАКТИЧНИХ 

ПСИХОЛОГІВ

СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ

МЕТОДИСТІВ

760

563

155

42

740

563

155

22

І півріччя 2020 року ІІ півріччя 2020 року 

17

42

27

21

48

28

ЗАКЛАДИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР

2019 2020
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Причини незабезпеченості посадами фахівців психологічної служби: 

1. Недостатнє фінансування відділів освіти міст, районів, ОТГ Донецької області. 

2. У штатних розписах деяких відділів освіти не передбачені посади методистів, які 

відповідають за психологічну службу в місті, районі, ОТГ. 

3. Напружена суспільно-політична ситуація в регіоні. 

4. Відсутність фахівців з відповідною освітою. 

5. Зменшення кількості шкіл в районах, ОТГ, більшість з яких є малокомплектними, 

в штатному розписі яких закладено ставки із навантаженням не більше 0,25 та 0,5. 

6. Дефіцит фахівців в сільській місцевості. 

7. Велика нормативна чисельність здобувачів освіти на 1,0 ставку фахівця 

психологічної служби в закладі освіти. 

8. Несприятливе транспортне сполучення міст та селищ, що унеможливлює 

залучення фахівців з міста. 

9. Низька оплата праці фахівців психологічної служби. 

Шляхи вирішення даного питання: 

1. Офіційні звернення, клопотання до місцевих органів виконавчої влади щодо 

необхідності введення ставок методистів, практичних психологів та соціальних 

педагогів. 

2. Постійна координація співпраці фахівців психологічної служби з центрами 

зайнятості у районах, ОТГ. 

3. Посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в містах, 

районах, ОТГ Донецької області (збільшення друкованих статей фахівцями 

психологічної служби, розміщення інформації на сайтах та у соціальних мережах 

тощо). 

4. Робота мобільних груп практичних психологів, за якими, наказом по відділам 

освіти, закріплені освітні заклади, в яких учасники освітнього процесу отримують 

психологічну допомогу за запитом. 

5. Співпраця з гуманітарними організаціями, практичні психологи яких надають 

першу психологічну допомогу учасникам освітнього процесу з виїздом до місця 

призначення. 

В області протягом 2020 року продовжили функціонувати 4 центри практичної 

психології і соціальної роботи:  

 м. Костянтинівка (3 особи),  

 м. Маріуполь (2 особи),  

 Лиманська міська ОТГ (3 особи),  

 Бахмутська міська ОТГ (4 особи). 
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Більш того, у 2020 році відбулося збільшення забезпеченості матеріально-

технічних умов і зменшення відсутніх робочих міст практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів і установ освіти, а саме: 

 

Звичайно, фахівці КЗ ДНМЦ ПС протягом 2020 року надавали психологічну та 

соціально-педагогічну підтримку всім учасникам освітнього процесу відповідно до 

цілей та завдань системи освіти, а також: 

- готували інформаційно-аналітичні довідки щодо діяльності психологічної 

служби області за пріоритетними напрямами роботи; 

- готували методичні матеріали, презентації для проведення семінарів, нарад, 

тренінгів, вебінарів та інших заходів для фахівців психологічної служби; 

- готували розпорядчі документи щодо функціонування психологічної служби 

області; 

- розробляли циклограми надання інформаційно-аналітичних матеріалів протягом 

навчального року для фахівців психологічної служби області; 

- розробляли інструктивно-методичні рекомендації щодо розвитку та організації 

діяльності психологічної служби Донецької області; 

- готували інформаційні та методичні матеріали на сайт комунального закладу 

«Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти»; у групу в Facebook «Психологічна служба Донеччини»; у групи 

Viber «Практичні психологи закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи професійної (професійно-технічної) освіти», «Практичні психологи 

спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР». 

387

132

56

23

275

43

13

388

261

63

59

272

87

5

Кабінетів практичного психолога 

Наявність комп'ютера в кабінеті ПП

Кабінетів соціального педагога

Наявність комп'ютера в кабінеті СП

Суміщене робоче місце

Суміщені робочі місця, обладнані 

комп'ютером 

Відсутні кабінети ПП,СП

2020 2019

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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- узагальнювали та аналізували інформацію щодо діяльності психологічної 

служби області за пріоритетними напрямами роботи; 

- надавали методичну допомогу фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації; завідувачам 

(директорам) центрів практичної психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, які відповідають за роботу 

психологічної служби ОТГ Донецької області з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу, ведення поточної документації, супроводу 

державних і регіональних програм, узагальнення досвіду роботи в 

передатестаційний період та ін.; 

- надавали консультативну допомогу новопризначеним фахівцям психологічної 

служби та молодим спеціалістам закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації; фахівцям психологічної служби та молодим 

спеціалістам закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти ОТГ Донецької області; завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам психологічних служб, методистам, 

консультантам, які відповідають за роботу психологічної служби ОТГ; 

керівникам закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань нормативно-правової діяльності, ведення документації, 

актуальних питань діяльності тощо. 

Методична робота КЗ ДНМЦ ПС, як важлива складова психолого-педагогічної 

освіти працівників психологічної служби, має цілісну систему дій і заходів, 

спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного фахівця, 

розвиток творчого потенціалу, досягнення позитивних результатів діяльності. Таким 

чином, задля підвищення рівня професійної компетентності, фахівці КЗ ДНМЦ ПС 

протягом 2020 року брали участь у різноманітних заходах (Додаток 2). 

З метою підвищення професійної майстерності завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу психологічної служби ОТГ Донецької 

області, практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-реабілітаційних центрів, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 
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центру соціальної реабілітації протягом 2020 року організовано проведення заходів 

задля розвитку цифрової, соціальної, особистої та навчальної компетентності 

працівників психологічної служби області для якісного та своєчасного надання 

психологічної допомоги та підтримки учасникам освітнього процесу як очно, так і 

дистанційно в онлайн просторі: 

1) 29.01.2020 року – семінар-практикум для практичних психологів  і соціальних 

педагогів закладів фахової передвищої освіти «Взаємодія суб'єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі»; 

2) 12.02.2020 року – семінар-практикум для практичних психологів  і соціальних 

педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  «Взаємодія 

суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Методичні рекомендації з питань виявлення та реагування на 

випадки домашнього насильства»; 

3) 19.02.2020 року – обласний семінар з елементами дискусії для завідувачів 

(директорів) центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів, 

консультантів, які відповідають за психологічну службу міста, району, об’єднаної 

територіальної громади Донецької області «Профілактика булінгу (цькування) 

як передумова створення безпечного освітнього середовища»; 

4) 17.02.2020-20.02.2020 року – чотириденний тренінг для 20 студентів 2-3 курсів 

факультету гуманітарної та економічної освіти Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю 

«Психологія» за темою «Базові навички медіатора Шкільної служби 

порозуміння»; 

5) 26.02.2020 року – теоретико-практичний семінар для практичних психологів  і 

соціальних педагогів спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру 

соціальної реабілітації «Попередження та подолання насильства щодо дітей: 

налагодження співпраці та координація дій»; 

6) 17.06.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади Донецької 

області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Динаміка розвитку 

психологічної служби Донецької області у 2019-2020 навчальному році та 

аналіз діяльності фахівців психологічної служби. Проблемні питання. 

Перспективні завдання на 2020-2021 навчальний рік»; 
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7) 23.06.2020 року – онлайн-брифінг для завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які 

відповідають за психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної 

громади Донецької області, для практичних психологів  і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

під час якого висвітлювались наступні питання: 

- «Результати впровадження відновного підходу та створення Шкільних 

служб порозуміння у закладах освіти Донецької області протягом 2019-

2020 н. р.»,  

- «Результати проведення профілактичної роботи з питань 

попередження булінгу в закладах освіти Донецької області протягом 

2019-2020 н. р.»; 

8) 24.06.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади Донецької 

області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації, під час якого 

висвітлювались наступні питання:  

- «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»,  

- «Стан розвитку інклюзивної освіти в закладах освіти Донецької 

області у 2019-2020 навчальному році. Психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми потребами»; 

9) 25.06.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади Донецької 

області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації, під час якого 

висвітлювались наступні питання:  

- «Результати роботи фахівців психологічної служби Донецької області з 

профілактики правопорушень серед учнів та учнівської молоді за 2019 

– 2020 навчальний рік»,  
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- «Про проведення фахівцями служби Донецької області роботи щодо 

профілактики бездоглядності та безпритульності в закладах освіти за 

2019 – 2020 навчальний рік»,  

- «Аналіз діяльності психологічної служби щодо виконання Плану 

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

10) 26.06.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади 

Донецької області, для практичних психологів і соціальних педагогів закладів 

фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

під час якого висвітлювались наступні питання:  

- «Підсумки роботи фахівців психологічної служби Донецької області за 

2019-2020 навчальний рік з питання профілактики суїцидальної 

поведінки серед учнів та учнівської молоді»,  

- «Аналіз діяльності психологічної служби у 2019-2020 навчальному році 

з питань: запобігання та протидії домашньому насильству, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

11) 25.08.2020 року – інструктивно-методична нарада для завідувачів (директорів) 

центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, 

які відповідають за психологічну службу міста, району, об’єднаної 

територіальної громади Донецької області, практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру 

соціальної реабілітації «Пріоритетні напрями роботи та актуальні питання 

організації діяльності фахівців психологічної служби на період 2020-2021 

навчального року»; 

12) 02.09.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади 

Донецької області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів 

фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

«Удосконалення роботи в закладах освіти щодо профілактики 

бездоглядності та безпритульності, правопорушень, булінгу (цькуванню) 

серед учнів та учнівської молоді в 2020-2021 навчальному році»; 
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13) 02.09.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади 

Донецької області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів 

фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

«Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. 

Пріоритетні аспекти діяльності фахівців психологічної служби у 2020-2021 

навчальному році»; 

14) 09.09.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади 

Донецької області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів 

фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

«Створення безпечного освітнього середовища шляхом впровадження 

Шкільних служб порозуміння»; 

15) 09.09.2020 року – вебінар для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, методистів, консультантів, які відповідають за 

психологічну службу міста, району, об’єднаної територіальної громади 

Донецької області, для практичних психологів  і соціальних педагогів закладів 

фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

«Стратегія профілактики суїцидальної поведінки підлітків та учнівської 

молоді у діяльності фахівців психологічної служби»; 

16) 13.11.2020 року – онлайн-конференція (засідання творчої групи) щодо 

обговорення проблеми домашнього насильства, яка проводилась в рамках 

співпраці з програмою ООН із відновлення та розбудови миру, на якій були 

присутні представники різних організацій та служб: Національна поліція 

України, педагоги, психологи та ін.; 

17) 18.11.2020 року – регіональна онлайн-конференція для практичних психологів  

і соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

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

центру соціальної реабілітації «Причини виникнення суїцидальної поведінки 

та шляхи попередження суїцидальних тенденцій серед підлітків та 

учнівської молоді»; 
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18) 19.11.2020 року – регіональна онлайн-конференція для завідувачів 

(директорів) центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів, 

консультантів, які відповідають за психологічну службу міста, району, 

об’єднаної територіальної громади Донецької області, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти «Причини виникнення суїцидальної поведінки та шляхи 

попередження суїцидальних тенденцій серед підлітків та учнівської 

молоді»; 

19) 20.11.2020 року – практичне заняття в режимі онлайн для практичних 

психологів і соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

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

оздоровчого центру соціальної реабілітації «QR-коди в освітній діяльності - 

крок у доповнену реальність»; 

20) 25.11.2020 року – практичне заняття в режимі онлайн для завідувачів 

(директорів) центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів, 

консультантів, які відповідають за психологічну службу міста, району, 

об’єднаної територіальної громади Донецької області, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти «QR-коди в освітній діяльності - крок у доповнену 

реальність»; 

21) 02.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для практичних психологів і соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Створення 

електронного кабінету практичного психолога (педагога соціального) 

закладу освіти засобами інструментів Google»; 

22) 09.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для завідувача і фахівців міського центру практичної психології і соціальної 

роботи, керівників психологічних служб, фахівців (методистів, консультантів), 

на яких покладені обов’язки по координації діяльності психологічних служб, 

практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти м. Авдіївка, м. Селидове, м. 

Торецьк, Лиманської ОТГ, Шахівської ОТГ, Великоновосілківського району, 

Олександрівського району, Ясинуватського району «Створення електронного 

кабінету практичного психолога (педагога соціального) закладу освіти 

засобами інструментів Google»; 

23) 11.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для керівників психологічних служб, фахівців (методистів, консультантів), на 
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яких покладені обов’язки по координації діяльності психологічних служб, 

практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти м. Дружківка, м. Мирноград, 

Андріївської ОТГ, Вугледарської ОТГ, Олександрівської ОТГ, Сіверської ОТГ, 

Соледарської ОТГ, Черкаської ОТГ, Добропільського району, 

Костянтинівського району, Мар’їнського району, Покровського району 

«Створення електронного кабінету практичного психолога (педагога 

соціального) закладу освіти засобами інструментів Google»; 

24) 16.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для керівників психологічних служб, фахівців (методистів, консультантів), на 

яких покладені обов’язки по координації діяльності психологічних служб, 

практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти м. Новогродівка, Іллінівської 

ОТГ, Миколаївської ОТГ, Бахмутського району, Волноваського району, 

Мангушського району, Нікольського району, Слов’янського району «Створення 

електронного кабінету практичного психолога (педагога соціального) 

закладу освіти засобами інструментів Google»; 

25) 18.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для завідувачів і фахівців міських центрів практичної психології і соціальної 

роботи, фахівців (методистів, консультантів), на яких покладені обов’язки по 

координації діяльності психологічних служб, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти Бахмутської ОТГ, м. Добропілля, м. Костянтинівка, м. 

Покровська «Створення електронного кабінету практичного психолога 

(педагога соціального) закладу освіти засобами інструментів Google»; 

26) 22.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для директора та фахівців міського центру практичної психології і соціальної 

роботи, практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти м. Маріуполь 

«Створення електронного кабінету практичного психолога (педагога 

соціального) закладу освіти засобами інструментів Google»; 

27) 23.12.2020 року – теоретико-практичне онлайн заняття у форматі teach-in 

для керівників психологічних служб, фахівців (методистів, консультантів), на 

яких покладені обов’язки по координації діяльності психологічних служб, 

практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти м. Слов’янська, м. 

Краматорська «Створення електронного кабінету практичного психолога 

(педагога соціального) закладу освіти засобами інструментів Google». 
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Фахівці КЗ ДНМЦ ПС протягом року активно співпрацювали з відділом 

наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», відділом соціально-

психологічного супроводу розвитку особистості Донецького облІППО, Головним 

управлінням Національної поліції в Донецькій області, громадськими організаціями та 

ін., ставали членами журі та обласного організаційного комітету конкурсів з метою 

надання експертної підтримки та впровадження досягнень психологічної і 

соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників 

психологічної служби, брали участь у заходах в якості доповідачів тощо: 

 Доопрацювання професійних компетентностей у проєкті стандарту за професією 

«Практичний психолог – запропонували розширений та деталізований перелік 

знань i умінь до трудової функції «Здійснення організаційно-методичної роботи 

під час виконання трудових функцій»; 

 Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі» номінація «Розвивальні програми» 

(було розглянуто 11 робіт, 1 переможець). 

 Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі» номінація «Корекційно-розвиткові 

програми» (було розглянуто 17 робіт, 1 переможець, 6 лауреатів, 10 учасників з 9 

міст/районів/ОТГ). 

 Огляд моделей психолого-педагогічного супроводу особистості в кризових 

життєвих ситуаціях (було розглянуто 18 робіт, 9 переможців, 9 учасників, з 8 

міст/районів/ОТГ). 

 Всеукраїнське моніторингове дослідження стану виконання у системі освіти 

законодавства щодо протидії торгівлі людьми, охоплено 98 учасників, 

підсумковий результат аналізу даних на рівні області: вивчення стану виконання 

у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми в області.  

 Обласний конкурс для молоді на найкращий сценарій до соціального відеоролика 

про шкоду наркотиків в рамках виконання «Регіональної програми з 

профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в 

Донецькій області на 2019 – 2021 роки», з метою підвищення поінформованості 

молоді про шкоду, якої завдають наркотики, та протидії поширенню наркоманії 

(у співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та 

за підтримки ПРООН) (було розглянуто 43 роботи від 33 учасників, 1 

переможець). 

 Презентація досвіду впровадження шкільних служб порозуміння в закладах 

освіти Донецької області на форумі-практикумі «Шкільна служба порозуміння: 

досвід, партнерство та перспективи» (м. Святогірськ ). 
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ІІ. Цілепокладаюча частина 

Метою діяльності КЗ ДНМЦ ПС є сприяння створенню умов для соціального та 

інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання 

психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу 

відповідно до цілей та завдань системи освіти. 

Завдання: 

- збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння 

особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів 

освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними 

психолого-педагогічними технологіями; 

- сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і 

соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

Принципами діяльності є: 

- науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та 

відповідальність; 

- індивідуальний підхід; 

- доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги); 

- міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної 

діяльності; 

- добровільність; 

- людиноцентризм та партнерство; 

- конфіденційність; 

- дотримання норм професійної етики. 

Пріоритетними напрямами роботи фахівців КЗ ДНМЦ ПС у 2021 році є 

наступні: 

 удосконалення роботи щодо запобігання самогубств серед учнів та учнівської 

молоді; 

 запобігання та протидія насильству в закладах освіти; 

 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, виховання гендерної 

культури та гендерної рівності в системі освіти; 

 профілактика та виявлення булінгу (цькування) в закладах освіти, створення 

безпечного освітнього середовища; 

 впровадження відновного підходу та створення Шкільних служб порозуміння з 

метою профілактики і розв’язання конфліктів в закладах освіти; 

 профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності серед учнів та учнівської 

молоді; 
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 посилення профілактичної роботи з подолання правопорушень, злочинності серед 

неповнолітніх; 

 здійснення профілактичних заходів у закладах освіти щодо зниження рівня 

вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнів та учнівської молоді; 

 протидія торгівлі людьми; 

 професійна орієнтація та психолого-педагогічний супровід учнівської молоді; 

 надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах ООС в закладах 

освіти Донецької області, що знаходяться на лінії зіткнення; 

 підтримка та інтеграція здобувачів освіти зі статусом внутрішньо переміщених 

осіб; 

 психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, 

розвиток інклюзивної освіти в закладах освіти Донецької області. 

Окрім того, у 2021 році перед фахівцями КЗ ДНМЦ ПС постає питання про 

необхідність вжиття заходів щодо: 

 стовідсоткового забезпечення закладів освіти практичними психологами, 

соціальними педагогами, методистами; 

 сприяння забезпеченню ставками практичного психолога і соціального педагога 

у закладах освіти відповідно до нормативної потреби; 

 стовідсоткового забезпечення фахівців психологічної служби закладів освіти 

кабінетами; 

 забезпечення фахівців психологічної служби закладів освіти інформаційно-

комунікаційними технологіями, Інтернетом; 

 покращення методичного та технічного забезпечення діяльності працівників 

психологічної служби, в тому числі, і в закладах освіти новостворених 

територіальних громад; 

 проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Розвивальні програми»; 

 запровадження на сайті закладу освіти сторінки «Кабінет психолога/соціального 

педагога» та онлайн-консультування; 

 впровадження факультативних курсів, гуртків психологічного та соціально-

педагогічного спрямування, «годин психолога». 
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ІІІ. Змістовна частина 

СІЧЕНЬ 

 

Терміни 

виконання 
Зміст роботи Відповідальні 

 Провести:  

До 

22.01.2021 р.  

Узгодження планів роботи на 2021 рік із 

завідувачами (директорами) центрів практичної 

психології та соціальної роботи, керівниками 

психологічних служб, методистів (консультантів), 

на яких покладені обов’язки по координації роботи 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

27.01.2021 Постійнодіючий онлайн семінар для соціальних 

педагогів «Соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти в сучасному освітньому 

просторі».  

Тема 1 «Основні стратегії соціалізації особистості: 

взаємодія педагогічної спільноти та батьківської 

громадськості» для соціальних педагогів закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист   

КЗ ДНМЦ ПС 

27.01.2021 Методична онлайн студія «Психодіагностична 

робота практичного психолога  в режимі онлайн 

засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: переваги і недоліки» для практичних 

психологів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, фахової передвищої освіти. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист   

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До 

20.01.2021 р. 

Підготувати інформацію щодо професійної 

орієнтації учнівської молоді у закладах освіти 

області за І півріччя 2020-2021 навчального року на 

виконання розпорядження ДОДА від 22.03.2019 

№313/5-19 «Про заходи з реалізації Концепції 

державної системи професійної орієнтації населення 

на 2019-2021 роки». 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали, презентації для 

проведення семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та 

інших заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.01.2021 р.  

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми та 

напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи.  

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До  

06.01.2021 р. 

Інформацію щодо психологічного супроводу 

адаптації здобувачів освіти до умов освітнього 

процесу за І півріччя 2020-2021 навчального року. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

18.01.2021 р. 

Інформацію щодо професійної орієнтації учнівської 

молоді у закладах освіти області за І півріччя 2020-

2021 навчального року. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.01.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за січень.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби  ТГ 

Донецької області (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби щодо узагальнення 

досвіду роботи в передатестаційний період.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

04.01.2021 

11.01.2021 

18.01.2021 

25.01.2021 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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 центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

05.01.2021 

12.01.2021 

19.01.2021 

26.01.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

06.01.2021 

13.01.2021 

20.01.2021 

27.01.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з актуальних питань 

діяльності психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

06.01.2021 

13.01.2021 

20.01.2021 

27.01.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби  ТГ 

Донецької області з актуальних питань діяльності (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

14.01.2021 

21.01.2021 

28.01.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2020-2021 навчальному році.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Ознайомитись зі станом ведення поточної 

документації та методичного забезпечення фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2020-2021 навчальному році. 

 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Вивчення та оцінювання конкурсних програм ІІ 

етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і 

Скиба О.Ю., 

Павлівська І.М., 

Матушенко О.А., 

методисти  
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соціальних педагогів «Нові технології у новій 

школі» у номінації «Розвивальні програми». 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

За окремим 

графіком 

Виїзних (або онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби області в передатестаційний період. 

 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластерів з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях для фахівців 

психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

У роботі журі Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Розвивальні програми». 

Скиба О.Ю., 

Павлівська І.М., 

Матушенко О.А., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ЛЮТИЙ  

 

 Провести:  

03.02.2021 Постійнодіючий онлайн семінар для соціальних 

педагогів «Соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти в сучасному освітньому 

просторі».  

Тема 1 «Основні стратегії соціалізації особистості: 

взаємодія педагогічної спільноти та батьківської 

громадськості» для практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти 

Донецької області з досвідом роботи до 5 років. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист   

КЗ ДНМЦ ПС 

04.02.2021 Постійнодіючий онлайн семінар для соціальних 

педагогів «Соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти в сучасному освітньому 

просторі».  

Тема 1 «Основні стратегії соціалізації особистості: 

взаємодія педагогічної спільноти та батьківської 

громадськості» для практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист   

КЗ ДНМЦ ПС 
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загальної середньої освіти, позашкільної освіти 

Донецької області з досвідом роботи до 5 років. 

05.02.2021 Постійнодіючий онлайн семінар для соціальних 

педагогів «Соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти в сучасному освітньому 

просторі».  

Тема 1 «Основні стратегії соціалізації особистості: 

взаємодія педагогічної спільноти та батьківської 

громадськості» для практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист   

КЗ ДНМЦ ПС 

10.02.2021 Регіональна онлайн конференція «Шкільні служби 

порозуміння: алгоритм та досвід впровадження у 

закладах освіти Донецької області» для 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

12.02.2021  Регіональна онлайн конференція «Превенція 

суїцидальних тенденцій серед підлітків та 

учнівської молоді. Шляхи попередження» для 

керівників психологічних служб, фахівців, на яких 

покладені обов’язки по координації роботи 

психологічної служби, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів загальної середньої 

освіти, позашкільної освіти м. Авдіївка, м. 

Дружківка, м. Мирнограда, м. Селидове, м. 

Торецька, Лиманської ТГ, Шахівської ТГ, 

Андріївської ТГ, Вугледарської ТГ, 

Олександрівської ТГ, Сіверської ТГ, Соледарської 

ТГ, Черкаської ТГ, Олександрівського району, 

Ясинуватського району, Костянтинівського району 

Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

16.02.2021 Регіональна онлайн конференція «Превенція 

суїцидальних тенденцій серед підлітків та 

учнівської молоді. Шляхи попередження» для 

керівників психологічних служб, фахівців, на яких 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  
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покладені обов’язки по координації роботи 

психологічної служби, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів загальної середньої 

освіти, позашкільної освіти м. Новогродівка, 

Бахмутського району, Волноваського району, 

Мангушського району, Нікольського району, 

Слов’янського району, Мар’їнського району, 

Покровського району Іллінівської ТГ, 

Миколаївської ТГ Донецької області. 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

17.02.2021 Регіональна онлайн конференція «Шкільні служби 

порозуміння: алгоритм та досвід впровадження у 

закладах освіти Донецької області» для керівників 

психологічних служб, методистів, консультантів, які 

відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

18.02.2021  Регіональна онлайн конференція «Превенція 

суїцидальних тенденцій серед підлітків та 

учнівської молоді. Шляхи попередження» для 

керівників психологічних служб, фахівців, на яких 

покладені обов’язки по координації роботи 

психологічної служби, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів загальної середньої 

освіти, позашкільної освіти м. Маріуполь, м. 

Покровська, Бахмутської ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

24.02.2021 Онлайн семінар «Захист дітей від сексуального 

насильства в Інтернеті. Безпечний Інтернет» (за 

матеріалами проєкту #stop_sexтинг) для практичних 

психологів і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату; для керівників 

психологічних служб, методистів, консультантів, які 

відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До 

26.02.2021 р. 

Статистичну інформацію щодо стану кадрового 

забезпечення закладів і установ освіти фахівцями 

психологічної служби Донецької області. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали, презентації для 

проведення семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та 

інших заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Методичні матеріали, атестаційні роботи фахівців 

КЗ ДНМЦ ПС для підвищення кваліфікаційних 

категорій та проходження атестації, атестаційною 

комісією ІІІ рівня. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми 

та напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати  

До  

05.02.2021 р.  

Інформацію щодо профілактики ВІЛ/СНІД серед 

учнів та учнівської молоді в закладах освіти області 

за І півріччя 2020-2021 навчального року. 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.02.2021 р. 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності закладів і установ освіти 

фахівцями психологічної служби відділів 

(управлінь) освіти міських рад, районних державних 

адміністрацій, об’єднаних територіальних громад 

області. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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До 

19.02.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

закладів фахової передвищої освіти. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.02.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.02.2021 р.  

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.02.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату.  

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

26.02.2021 р. 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби 

закладів дошкільної освіти, загальної середньої 

освіти, позашкільної освіти відділів (управлінь) 

освіти міських рад, райдержадміністрацій, ТГ; 

закладів фахової передвищої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

До 

26.02.2021 р. 

Проведення відкритих заходів фахівцями 

психологічної служби області, які атестуються у 

2021 році. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

26.02.2021 р.  

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за лютий.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Методичні матеріали, нормативно-правова 

документація для розміщення на офіційному сайті 

КЗ ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області з питань атестації.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

01.02.2021 

08.02.2021 

15.02.2021 

22.02.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з питань нормативно-

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

02.02.2021 

09.02.2021 

16.02.2021 

23.02.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти міст, 

районів, ТГ області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.02.2021 

10.02.2021 

17.02.2021 

24.02.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з актуальних питань 

діяльності психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.02.2021 

10.02.2021 

17.02.2021 

24.02.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області з актуальних питань діяльності (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

04.02.2021 

11.02.2021 

18.02.2021 

25.02.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2020-2021 навчальному році.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Ознайомитись зі станом ведення поточної 

документації та методичного забезпечення фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2020-2021 навчальному році. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС  

За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластерів з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

За окремим 

графіком 

У нараді Головного територіального Управління 

юстиції у Донецький області з питання законодавчої 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  
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та правової сторони щодо профілактики проявів 

булінгу, кібербулінгу та мобінгу в закладах освіти у 

2021 році. Координація дій відносно співпраці 

органів юстиції з закладами освіти Донецької 

області. 

КЗ ДНМЦ ПС  

 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

У роботі обласного організаційного комітету та журі 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Розвивальні програми». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького НМЦ ПТО в рамках співпраці 

(за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ  

 

 Провести:  

02.03.2021 Регіональна онлайн конференція «Превенція 

суїцидальних тенденцій серед підлітків та 

учнівської молоді. Шляхи попередження» для 

керівників психологічних служб, фахівців, на яких 

покладені обов’язки по координації роботи 

психологічної служби, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів загальної середньої 

освіти, позашкільної освіти м. Краматорська, м. 

Слов’янська, м. Костянтинівка, м. Добропілля,  

Великоновосілківського району, Добропільського 

району Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.03.2021 Школа молодого керівника «Нормативно-правова 

база діяльності фахівця психологічної служби» 

для новопризначених керівників психологічних 

служб, фахівців (методистів, консультантів, 

практичних психологів), на яких покладені 

обов’язки по координації роботи психологічної 

служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

04.03.2021 – 

05.03.2021  

Практичне заняття «QR-коди в освітній діяльності 

– перший крок у доповнену реальність» для 

практичних психологів і соціальних педагогів 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 
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закладів загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області. 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

10.03.2021 Школи молодих психологів та соціальних педагогів 

«Нормативно-правова база діяльності фахівця 

психологічної служби» для новопризначених 

фахівців психологічних служб закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

17.03.2021 Постійнодіючий онлайн семінар «Психолого- 

педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами».  

Тема 2 «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами» для 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

Павлівська І.М., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

24.03.2021 Постійнодіючий онлайн семінар «Психолого- 

педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами».  

Тема 2 «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами» для керівників 

психологічних служб, методистів, консультантів, які 

відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

Павлівська І.М., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

31.03.2021 Панельна дискусія «Проблемні питання у роботі 

практичного психолога в умовах карантинних 

заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусу 

Covid-19 та шляхи їх вирішення. Обмін досвідом» 

для практичних психологів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

05.03.2021 р. 

Підготувати оновлену мережу завідувачів 

(директорів) центрів практичної психології і 

соціальної роботи, керівників психологічних служб, 

методистів, консультантів, які відповідають за 

роботу психологічної служби ТГ Донецької області. 

Шамардіна А.В.,  

Скиба О.Ю., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

31.03.2021 р. 

Методичні рекомендації щодо профілактики 

суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської 

молоді у ІІ півріччі 2020-2021 навчального року для 

фахівців психологічної служби системи освіти 

області.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Методичні матеріали, атестаційні роботи фахівців 

КЗ ДНМЦ ПС для підвищення кваліфікаційних 

категорій та проходження атестації, атестаційною 

комісією ІІІ рівня. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми 

та напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, 

навчально-реабілітаційних центрів, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити і проаналізувати:  

До  

16.03.2021 р. 

Інформацію за І квартал 2021 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗДНМЦ ПС 

До  

31.03.2021 р. 

Інформацію за І квартал 2021 року з питань 

виконання «Регіональної програми підтримки та 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Донецькій 

області». 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

26.03.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за березень.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

25.03.2021 р. 

Інформацію щодо проведення відкритих заходів 

фахівцями психологічної служби області, які 

атестуються у 2020-2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторних, спеціальних шкіл, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації з питань 

атестації (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

01.03.2021 

15.03.2021 

22.03.2021 

29.03.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.03.2021 

09.03.2021 

16.03.2021 

23.03.2021 

30.03.2021 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.03.2021 

10.03.2021 

17.03.2021 

24.03.2021 

31.03.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з актуальних питань 

діяльності психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.03.2021 

10.03.2021 

17.03.2021 

24.03.2021 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  
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31.03.2021 

 

Донецької області з актуальних питань діяльності 

(за запитом). 

КЗ ДНМЦ ПС 
 

04.03.2021 

11.03.2021 

18.03.2021 

25.03.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців 

психологічних служб закладів освіти Донецької 

облради, які атестуються у 2020-2021 навчальному 

році.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Ознайомитись зі станом ведення поточної 

документації та методичного забезпечення фахівців 

психологічної служби закладів освіти Донецької 

обласної ради, які атестуються у 2020-2021 

навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

31.03.2021 р. 

Підготувати експертні оцінки діяльності 

працівників психологічної служби закладів освіти, 

які атестуються у 2021 році: 

 Гармаш Н.О., практичний психолог (Центр 

практичної психології та соціальної роботи 

управління освіти Костянтинівської міської 

ради); 

 Кисіль Д.В., практичний психолог (Олексієво-

Дружківська спеціальна школа №13 

Донецької обласної ради); 

 Ткаченко К.О., практичний психолог 

(Краматорський навчально-реабілітаційний 

центр «Гайок» Донецької обласної ради). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластерів з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Протягом 

місяця 

Засіданнях атестаційних комісій І-ІІ рівня (за 

запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебнарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

У черговому засіданні обласної міжвідомчої 

координаційно-методичній раді (МКМР) з правової 

освіти населення, метою якої є оперативне 

вирішення питань координації правоосвітніх 

заходів. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС  

 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

 Провести:  

07.04.2021 Інструктивно-методична нарада «Забезпечення 

якісного аналізу діяльності психологічної служби 

за 2020-2021 навчальний рік як передумова 

подальшого розвитку психологічної служби 

Донецької області» для завідувачів (директорів) 

центрів практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

14.04.2021 Інструктивно-методична нарада «Актуальні 

питання надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів психологічною службою закладу 

освіти за 2020-2021 навчальний рік задля 

забезпечення якісного аналізу діяльності 

практичних психологів» для практичних 

психологів закладів фахової передвищої освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Шамардіна А.В., 

Сафонова О.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

14.04.2021 Інструктивно-методична нарада «Актуальні 

питання надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів психологічною службою закладу 

освіти за 2020-2021 навчальний рік задля 

забезпечення якісного аналізу діяльності 

практичних психологів» для практичних 

психологів спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, загальноосвітньої 

школи-інтернату. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю.,  

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 
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14.04.2021 Інструктивно-методична нарада «Підготовка 

аналітично-інформаційних матеріалів 

практичних психологів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за 2020-2021 

навчальний рік» для практичних психологів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

16.04.2021 Інструктивно-методична нарада «Підготовка 

аналітично-інформаційних матеріалів 

соціальних педагогів закладів освіти обласної 

комунальної власності за 2020-2021 навчальний 

рік» для соціальних педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, загальноосвітньої 

школи-інтернату. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

28.04.2021 Методична онлайн студія «Робота з батьками як 

одна з умов створення позитивного 

психологічного клімату в закладі освіти й сім’ї» 

для практичних психологів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

20.04.2021 р. 

Моніторинг сайтів (кабінетів, сторінок) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

психологічних служб ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

20.04.2021 р. 

Моніторинг сайтів (кабінетів, сторінок) 

психологічної служби закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До  

09.04.2021 р. 

Методичні рекомендації щодо профілактики та 

виявлення булінгу (цькування) в закладах освіти в ІІ 

півріччі 2020-2021 навчального року для фахівців 

психологічної служби системи освіти області. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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До  

14.04.2021 р. 

Методичні рекомендації щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству в ІІ півріччі 2020-

2021 навчального року для фахівців психологічної 

служби системи освіти області. 

Сафонова О.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

27.04.2021 р. 

Інформацію щодо моніторингу сайтів центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

психологічних служб ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

27.04.2021 р. 

Інформацію щодо моніторингу сайтів (кабінетів, 

сторінок) психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком  

(за 

настановою 

МОНУ) 

Інформацію щодо Всеукраїнського 

моніторингового дослідження серед учасників 

освітнього процесу: «Надання допомоги дітям, 

постраждалим від військових дій, і внутрішньо 

переселеним особам в діяльності психологічної 

служби». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Методичні матеріали для проведення семінарів, 

нарад, тренінгів, вебінарів та інших заходів для 

фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми 

та напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, 

навчально-реабілітаційних центрів, 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР». 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До  

30.04.2021 р. 

Інформацію щодо впровадження у 2020-2021 

навчальному році шкільних служб порозуміння 

(ШСП) для профілактики і розв’язання конфліктів з 

використанням медіації та відновних практик в 

закладах освіти Донецької області. 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

30.04.2021 р. 

Інформацію щодо профілактики правопорушень, 

вживання наркотичних та психотропних речовин 

серед неповнолітніх у закладах освіти області за 

2020-2021 навчальний рік. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.04.2020 р. 

Інформацію за 2020-2021 навчальний рік про стан та 

проблеми надання психологічної допомоги 

суб’єктам освіти в умовах операції об’єднаних сил 

на сході країни в закладах освіти, що знаходяться на 

лінії зіткнення. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.04.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за квітень.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо підготовки фахівців до атестації 

атестаційною комісією ІІІ рівня. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

щодо складання аналітичної та статистичної довідки 

з питань діяльності психологічної служби закладу 

освіти, ТГ Донецької області у 2020-2021 

навчальному році (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторних, спеціальних шкіл, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації з питань 

атестації (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

Протягом 

місяця 

Для фахівців психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації та керівників 

психологічних служб області з актуальних питань 

діяльності психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Для фахівців психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  
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позашкільної освіти з питань складання та 

оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів 

за 2020-2021 навчальний рік. 

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Для завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області з питань складання та 

оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів 

за 2020-2021 навчальний рік. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

16.04.2021 р. 

Для фахівців психологічної служби щодо 

впровадження шкільних служб порозуміння (ШСП) 

для профілактики і розв’язання конфліктів з 

використанням відновних практик в закладах освіти  

Донецької області у 2020-2021 навчальному році. 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.04.2021 р. 

Для фахівців психологічної служби з питань 

заповнення інформації про стан та проблеми 

надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в 

умовах операції об’єднаних сил у закладах освіти 

області, що знаходяться на лінії зіткнення згідно з 

розпорядженням КМУ від 07.11.2014 №1085-р у 

2020-2021 навчальному році. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.04.2021 р. 

Для практичних психологів навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації Донецької обласної ради щодо 

підготовки аналітично-інформаційних матеріалів за 

2020-2021 навчальний рік. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.04.2021 р. 

Для практичних психологів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо підготовки 

інформаційно-аналітичних матеріалів за 2020-2021 

навчальний рік. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

30.04.2021 р. 

Для практичних психологів закладів фахової 

передвищої освіти з питань підготовки аналітично-

інформаційних матеріалів за 2020-2021 навчальний 

рік. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.04.2021 р. 

Для соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької обласної 

ради щодо підготовки аналітично-інформаційних 

матеріалів за 2020-2021 навчальний рік. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області з питань проведення Всеукраїнського 

моніторингового дослідження серед учасників 

освітнього процесу: «Надання допомоги дітям, 

постраждалим від військових дій, і внутрішньо 

переселеним особам в діяльності психологічної 

служби». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Експертна робота:  

До  

09.04.2021 р. 

Підготувати експертні висновки щодо діяльності 

фахівців психологічної служби закладів освіти 

Донецької обласної ради, які атестуються у 2020-

2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

05.04.2021-

09.04.2021 

І етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за напрямом 

3.11. для працівників психологічних служб системи 

освіти (завідувачі (директори), методисти 

навчально-методичних кабінетів (центрів), 

практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

10.04.2021-

25.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних 

служб системи освіти (завідувачі (директори), 

методисти навчально-методичних кабінетів 

(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

За окремим 

графіком 

 

Захисті атестаційних робіт фахівців КЗ ДНМЦ ПС 

для підвищення кваліфікаційного рівня та 

проходження атестації, атестаційною комісією ІІІ 

рівня. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Засіданнях атестаційних комісій І-ІІ рівня (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Протягом 

місяця 

Заходах Донецького НМЦ ПТО в рамках співпраці 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

У роботі курсів підвищення кваліфікації (Донецький 

облІППО).  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ТРАВЕНЬ 

 

 Провести:  

За окремим 

графіком 

(13.05.2021, 

14.05.2021) 

Співбесіди з практичними психологами закладів 

фахової передвищої освіти щодо підсумків 

діяльності психологічної служби закладу освіти у 

2020-2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Шамардіна А.В., 

Сафонова О.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(13.05.2021, 

14.05.2021) 

Співбесіди з практичними психологами спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради щодо підсумків діяльності 

психологічної служби закладу освіти у 2020-2021 

навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(13.05.2021, 

14.05.2021) 

Співбесіди з практичними психологами закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо 

підсумків діяльності психологічної служби закладу 

освіти у 2020-2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(13.05.2021, 

14.05.2021) 

Співбесіди з соціальними педагогами закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради щодо підсумків діяльності 

психологічної служби закладу освіти у 2020-2021 

навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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За окремим 

графіком 

(17.05.2021, 

18.05.2021) 

Співбесіди із завідувачами (директорами) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

керівниками психологічних служб, методистами, 

консультантами, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області щодо 

підсумків діяльності у 2020-2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми 

та напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До  

07.05.2021 р. 

Інформацію щодо психологічного супроводу 

адаптації здобувачів освіти до умов освітнього 

процесу за 2020-2021 навчальний рік. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

14.05.2021 р. 

Інформацію щодо роботи з подолання дитячої 

безпритульності та бездоглядності у 2020-2021 

навчальному році. 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

18.05.2021 р. 

Інформацію щодо впровадження у закладах освіти 

інформаційно-освітньої протиалкогольної програми 

«Сімейна розмова» у 2020-2021 навчальному році. 

Скиба О.Ю., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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До  

20.05.2021 р. 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

фахівців психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти за 2020-2021 навчальний рік. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

20.05.2021 р. 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

фахівців психологічної служби закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за 2020-2021 

навчальний рік. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

20.05.2021 р. 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

фахівців психологічної служби спеціальних шкіл, 

навчально-реабілітаційних центрів, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради за 2020-2021 навчальний 

рік. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

20.05.2021 р. 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради у 2020-2021 навчальному 

році. 

Павлівська І.М.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

25.05.2021 р. 

Статистичну інформацію щодо діяльності 

психологічної служби ТГ Донецької області у 2020-

2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

28.05.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за травень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

28.05.2021 р. 

Аналітичну інформацію з питань діяльності 

психологічної служби області у 2020-2021 

навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

31.05.2021 р. 

Інформацію за 2020-2021 навчальний рік щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

Сафонова О.В., 

Павлівська І.М., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.05.2021 р. 

Інформацію про стан виконання Плану заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо розвитку 

психологічної служби системи освіти на період до 

2022 року. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.05.2021 р. 

Інформацію про стан виконання Плану заходів 

Департаменту освіти і науки ДОДА щодо розвитку 

психологічної служби системи освіти на період до 

2027 року за програмою «Освіта Донеччини. 2021-

2027 роки». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

системи освіти щодо ведення поточної документації 

(за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

щодо складання аналітичної та статистичної довідки 

з питань діяльності психологічної служби закладу 

освіти ТГ Донецької області у 2020-2021 

навчальному році (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

Протягом 

місяця 

Для фахівців психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради та керівників психологічних служб 

області з актуальних питань діяльності 

психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

07.05.2021 р. 

Для фахівців психологічної служби системи освіти 

області щодо підготовки та оформлення 

інформаційно-аналітичних матеріалів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

14.05.2021 р. 

Для фахівців психологічної служби з питань 

впровадження інформаційно-освітньої проти-

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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алкогольної програми «Сімейна розмова» у закладах 

освіти ТГ Донецької області (за запитом). 

До  

31.05.2021 р. 

Для фахівців психологічної служби системи освіти 

області з питань надання інформації щодо 

психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами та стану розвитку 

інклюзивної освіти у 2020-2021 навчальному році у 

закладах освіти Донецької області. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Експертна робота:  

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, 

статей працівників психологічної служби області (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

До  

31.05.2021 р. 

Всеукраїнському моніторинговому дослідженні 

«Надання допомоги дітям, постраждалим від 

військових дій і внутрішньо переселеним особам в 

діяльності психологічної служби». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

10.04.2021-

25.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних 

служб системи освіти (завідувачі (директори), 

методисти навчально-методичних кабінетів 

(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ЧЕРВЕНЬ  

 

 Провести:  

02.06.2021 Інструктивно-методична нарада «Динаміка 

розвитку психологічної служби Донецької 

області у 2020-2021 навчальному році та аналіз 

діяльності фахівців психологічної служби. 

Проблемні питання. Перспективні завдання на 

2021-2022 навчальний рік» для практичних 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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психологів і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради. 

09.06.2021 Інструктивно-методична нарада «Динаміка 

розвитку психологічної служби Донецької 

області у 2020-2021 навчальному році та аналіз 

діяльності фахівців психологічної служби. 

Проблемні питання. Перспективні завдання на 

2021-2022 навчальний рік» для завідувачів 

(директорів) центрів практичної психології і 

соціальної роботи, керівників психологічних служб, 

методистів, консультантів, які відповідають за 

роботу психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

16.06.2021 Онлайн брифінг «Результати роботи фахівців 

психологічної служби закладів освіти Донецької 

області з профілактики правопорушень, 

вживання наркотичних та психотропних 

речовин серед неповнолітніх за 2020-2021 

навчальний рік» для практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради, завідувачів (директорів) 

центрів практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

16.06.2021 Вебінар «Профілактика бездоглядності та 

безпритульності фахівцями психологічної 

служби в закладах освіти Донецької області у 

2020-2021 навчальному році» для практичних 

психологів і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради, завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

23.06.2021 Онлайн семінар «Результати проведення 

профілактичної роботи психологічною службою 

Донецької області у 2020-2021 навчальному році 

з питань попередження та виявлення випадків 

булінгу в закладах освіти» для практичних 

психологів і соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради, завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

23.06.2021 Онлайн конференція «Підсумки роботи фахівців 

психологічної служби Донецької області за 2020-

2021 навчальний рік з питання профілактики 

суїцидальної поведінки серед учнів та учнівської 

молоді» для практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради, завідувачів (директорів) 

центрів практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

23.06.2021 Онлайн диспут «Результати впровадження 

відновного підходу та створення Шкільних 

служб порозуміння у закладах освіти Донецької 

області протягом 2020-2021 навчального року» 

для практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів,  

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради, завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

30.06.2021 Онлайн семінар «Аналіз діяльності психологічної 

служби закладів освіти Донецької області у 2020-

2021 навчальному році з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству» для 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради, завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Сафонова О.В., 

Павлівська І.М., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

30.06.2021 Вебінар «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 2020-2021 навчальному році» 

для практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради, завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Скиба О.Ю., 

Сафонова О.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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30.06.2021 Онлайн брифінг «Стан розвитку інклюзивної 

освіти в закладах освіти Донецької області у 

2020-2021 навчальному році. Психолого- 

педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами» для практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради, завідувачів (директорів) 

центрів практичної психології і соціальної роботи, 

керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Підготувати:  

До  

30.06.2021 р. 

Інформаційно-аналітичні матеріали фахівців КЗ 

ДНМЦ ПС за напрямами роботи у 2020-2021 

навчальному році. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми 

та напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, 

навчально-реабілітаційних центрів, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До  

07.06.2021 р. 

Інформацію за 2020-2021 навчальний рік про 

організацію роботи щодо виконання Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», виховання гендерної культури та 

гендерної рівності в системі освіти. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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До  

16.06.2021 р. 

Інформацію за ІІ квартал 2021 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

18.06.2021 р. 

Інформацію щодо психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами 

та стану розвитку інклюзивної освіти у 2020-2021 

навчальному році. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

18.06.2021 р. 

Інформацію за 2020-2021 навчальний рік щодо 

профілактики та виявлення булінгу в закладах 

освіти Донецької області. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

18.06.2021 р. 

Інформацію за ІІ півріччя 2020-2021 навчального 

року «Про організацію роботи щодо виконання 

плану заходів з протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 року». 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС  

До 

21.06.2021 р. 

Проаналізувати базу статистичної інформації щодо 

кадрового забезпечення психологічної служби 

області протягом 2020-2021 навчального року. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

21.06.2021 р. 

Результати атестації фахівців психологічної служби 

області атестаційними комісіями І, ІІ, ІІІ рівнів у 

2020-2021 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

23.06.2021 р. 

Інформацію щодо стану профілактики суїцидальної 

поведінки за 2020-2021 навчальний рік. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

24.06.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за червень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

29.06.2021 р. 

Інформацію за ІІ квартал 2021 року щодо виконання 

«Регіональної програми підтримки та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області». 

 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторних, спеціальних шкіл, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації щодо 

планування діяльності на 2021-2022 навчальний рік 

(за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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 Провести консультації:  

07.06.2021 

14.06.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації, 

планування діяльності на 2021-2022 навчальний рік 

тощо (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.06.2021 

08.06.2021 

15.06.2021 

22.06.2021 

29.06.2021 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.06.2021 

09.06.2021 

16.06.2021 

23.06.2021 

30.06.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації щодо планування 

діяльності на 2021-2022 навчальний рік (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.06.2021 

09.06.2021 

16.06.2021 

23.06.2021 

30.06.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

03.06.2021 

10.06.2021 

17.06.2021 

24.06.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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 Експертна робота:  

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, 

статей працівників психологічної служби області (за 

запитом)  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

10.04.2021-

25.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних 

служб системи освіти (завідувачі (директори), 

методисти навчально-методичних кабінетів 

(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

За окремим 

графіком 

Навчанні з «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів»; «Правил пожежної 

безпеки України» при Державному підприємстві 

«Донецький експертно-технічний центр пожежної 

безпеки України». 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

У роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах, щодо 

підвищення професійності методиста психологічної 

служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького НМЦ ПТО в рамках співпраці 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

 

ЛИПЕНЬ  

 

 Розробити (підготувати):  

До 

20.07.2021 р. 

Підготувати інформацію щодо професійної 

орієнтації учнівської молоді у закладах освіти 

області за ІІ півріччя 2020-2021 навчального року на 

виконання розпорядження ДОДА від 22.03.2019 

№313/5-19 «Про заходи з реалізації Концепції 

державної системи професійної орієнтації населення 

на 2019-2021 роки». 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

30.07.2021 р. 

Методичні рекомендації для фахівців психологічної 

служби області з питань: 

● удосконалення роботи щодо запобігання 

самогубств серед здобувачів освіти у 2021-2022 

навчальному році; 

● професійної орієнтації та психолого-

педагогічного супроводу учнівської молоді у 

закладах освіти у 2021-2022 навчальному році. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.07.2021 р. 

Методичні рекомендації для фахівців психологічної 

служби області з питань: 

● профілактики правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних речовин серед 

неповнолітніх у 2021-2022 навчальному році; 

● профілактики та виявлення булінгу 

(цькування) в закладах освіти у 2021-2022 

навчальному році. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.07.2021 р. 

Методичні рекомендації щодо роботи працівників 

психологічної служби з питань: 

● запобігання та протидії домашньому  

насильству у 2021-2022 навчальному році; 

● організації роботи щодо виконання плану 

заходів з протидії торгівлі людьми у 2021-2022 

навчальному році; 

● забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, виховання гендерної культури та 

гендерної рівності в системі освіти у 2021-2022 

навчальному році; 

● підтримки та інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у 2021-2022 навчальному році. 

Сафонова О.В., 

Павлівська І.М., 

Шамардіна А.В., 

Скиба О.Ю., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.07.2021 р. 

Методичні рекомендації щодо роботи працівників 

психологічної служби з питань: 

● подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності у 2021 – 2022 навчальному році; 

● впровадження шкільних служб порозуміння у 

заклади освіти області у 2021-2022 навчальному році 

для профілактики і розв’язання конфліктів із 

використанням медіації. 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.07.2021 р. 

Методичні рекомендації для фахівців психологічної 

служби області з питань: 

● надання психолого-педагогічної допомоги 

дітям з особливими освітніми потребами та стану 

розвитку інклюзивної освіти у 2021-2022 

навчальному році; 

● визначення стану забезпеченості фахівцями та 

розвитку психологічної служби Донецької області; 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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● визначення стану та проблем надання 

психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах 

операції об’єднаних сил на сході країни в закладах 

освіти області, що знаходяться на лінії зіткнення. 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми та 

напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

16.07.2021 р. 

Перспективний план атестації фахівців 

психологічної служби у 2021-2022 навчальному 

році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.07.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за липень. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

системи освіти щодо ведення поточної документації 

(за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

щодо планування діяльності на 2021-2022 

навчальний рік (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

05.07.2021 

12.07.2021 

19.07.2021 

26.07.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації, 

планування діяльності на 2021-2022 навчальний рік 

тощо (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

06.07.2021 

13.07.2021 

20.07.2021 

27.07.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

07.07.2021 

14.07.2021 

21.07.2021 

28.07.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації щодо планування 

діяльності на 2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

07.07.2021 

14.07.2021 

21.07.2021 

28.07.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

01.07.2021 

08.07.2021 

15.07.2021 

22.07.2021 

29.07.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

 Експертна робота:  

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, 

статей, програм, факультативних курсів працівників 

психологічної служби області (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

10.04.2021-

25.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних 

служб системи освіти (завідувачі (директори), 

методисти навчально-методичних кабінетів 

(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

У роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах, щодо 

підвищення професійності методиста психологічної 

служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 

 Провести:  

25.08.2021 Інструктивно-методична нарада «Пріоритетні 

напрями роботи та актуальні питання організації 

діяльності фахівців психологічної служби у 2021-

2022 навчальному році» для: 

● завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи,  

● керівників психологічних служб, методистів, 

консультантів, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

26.08.2021 Інструктивно-методична нарада «Пріоритетні 

напрями роботи та актуальні питання організації 

діяльності фахівців психологічної служби у 2021-

2022 навчальному році» для практичних 

психологів закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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шкіл-інтернатів,  навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради. 

27.08.2021 Інструктивно-методична нарада «Пріоритетні 

напрями роботи та актуальні питання організації 

діяльності фахівців психологічної служби у 2021-

2022 навчальному році» для соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів,  

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До 

20.08.2021 р. 

Циклограму надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів протягом навчального року завідувачами 

(директорами) центрів практичної психології і 

соціальної роботи, керівниками психологічних 

служб, методистів, консультантів, які відповідають 

за роботу психологічної служби ТГ. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.08.2021 р. 

Циклограму надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів фахівцями психологічної служби закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату Донецької області 2021-2022 навчальному 

році. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.08.2021 р. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

розвитку та організації діяльності психологічної 

служби Донецької області у 2021-2022 навчальному 

році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.08.2021 р. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

розвитку та організації діяльності психологічної 

служби  закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої санаторної школи-

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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інтернату Донецької області 2021-2022 навчальному 

році. 

Протягом 

місяця 

Підготовка методичних матеріалів для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготовка розпорядчих документів щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми та 

напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області щодо (за запитом ДОН ДОДА): 

▪ забезпечення закладів освіти на території 

області методичними матеріалами з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

▪ виконання програми «Молодь та сім’я 

Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС  

 Узагальнити і проаналізувати  

До 

27.08.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за серпень. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.08.2021 р. 

Нормативно-правову базу щодо діяльності 

психологічної служби у 2021-2022 навчальному 

році. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторних, спеціальних шкіл, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації щодо 

планування діяльності на 2021-2022 навчальний рік 

(за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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 Консультації:  

02.08.2021 

09.08.2021 

16.08.2021 

23.08.2021 

30.08.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації, 

планування діяльності на 2021-2022 навчальний рік 

тощо (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.08.2021 

10.08.2021 

17.08.2021 

31.08.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

04.08.2021 

11.08.2021 

18.08.2021 

25.08.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації щодо планування 

діяльності на 2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

04.08.2021 

11.08.2021 

18.08.2021 

25.08.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

05.08.2021 

12.08.2021 

19.08.2021 

26.08.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Експертна робота  

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, 

статей, програм, факультативних курсів працівників 

психологічної служби області (за запитом)  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 



 

65 

 Взяти участь у:  

Згідно з 

розпоряджен

ням 

Серпневій нараді ДОН ДОДА «Про підсумки роботи 

за 2020-2021 навчальний рік та підготовку до нового 

навчального року». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС  

Згідно з 

планом 

роботи 

Донецького 

облІППО 

VІI серпневому Конгресі освітян Донеччини. Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

10.04.2021-

25.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних 

служб системи освіти (завідувачі (директори), 

методисти навчально-методичних кабінетів 

(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

За окремим 

графіком 

 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах щодо 

підвищення професійності методиста психологічної 

служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ  

 

 Провести:  

08.09.2021 Методична онлайн студія «Профілактика 

суїцидальної поведінки: орієнтація на резилієнс 

як особистісний ресурс підлітків та учнівської 

молоді» для практичних психологів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, загальноосвітньої 

школи-інтернату Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О. А.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

15.09.2021 Методична онлайн студія «Профілактика 

суїцидальної поведінки: орієнтація на резилієнс 

як особистісний ресурс підлітків та учнівської 

молоді» для керівників психологічних служб, 

методистів, консультантів, які відповідають за 

роботу психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О. А.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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16.09.2021 Постійнодіючий онлайн семінар для соціальних 

педагогів «Соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти в сучасному освітньому 

просторі».  

Тема 2 «Взаємодія соціального педагога системи 

освіти із міжвідомчими структурами, 

громадськими організаціями у наданні допомоги 

здобувачам освіти. Особливості роботи з сім’ями, 

які опинились у складних життєвих обставинах» 

для соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти 

області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

22.09.2021 Постійнодіючий онлайн семінар «Психолого- 

педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами».  

Тема 3 «Система ефективної співпраці педагогів 

та батьків» для практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

29.09.2021 Постійнодіючий онлайн семінар «Психолого- 

педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами».  

Тема 3 «Система ефективної співпраці педагогів 

та батьків» для керівників психологічних служб, 

методистів, консультантів, які відповідають за 

роботу психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

16.09.2021 р. 

17.09.2021 р. 

Узгодження планів роботи на 2021-2022 навчальний 

рік із завідувачами (директорами) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівниками 

психологічних служб, методистами, 

консультантами, які відповідають за роботу 

психологічної служби ТГ Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

23.09.2021 р. 

24.09.2021 р. 

Узгодження планів роботи на 2021-2022 навчальний 

рік з практичними психологами закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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За окремим 

графіком 

 

23.09.2021 р. 

24.09.2021 р. 

Узгодження планів роботи на 2021-2022 навчальний 

рік з практичними психологами спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

23.09.2021 р. 

24.09.2021 р. 

Узгодження планів роботи на 2021-2022 навчальний 

рік з практичними психологами закладів фахової 

передвищої освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

23.09.2021 р. 

24.09.2021 р. 

Узгодження планів роботи на 2021-2022 навчальний 

рік з соціальними педагогами закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, загальноосвітньої 

школи-інтернату Донецької обласної ради. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для 

фахівців психологічної служби. 

Фахівці 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми та 

напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

16.09.2021 р. 

Інформація за ІІІ квартал 2021 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

24.09.2021 р. 

Інформацію за ІІІ квартал 2021 року щодо виконання 

«Регіональної програми підтримки та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області». 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.09.2021 р. 

Інформація про моніторинг сайтів (сторінок/ 

кабінетів) практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів освіти Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.09.2021 р 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за вересень. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС  

 Експертна робота:  

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, 

статей, програм, факультативних курсів працівників 

психологічної служби області (за запитом). 

 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторних, спеціальних шкіл, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації щодо 

планування діяльності на 2021-2022 навчальний рік 

(за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області щодо підготовки та оформлення 

статистичної інформації (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС  
 

 Консультації:  

06.09.2021 

13.09.2021 

20.09.2021 

27.09.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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реабілітації з питань нормативно-правової 

діяльності, ведення документації, планування 

діяльності на 2021-2022 навчальний рік тощо (за 

запитом). 

07.09.2021 

14.09.2021 

21.09.2021 

28.09.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.09.2021 

08.09.2021 

15.09.2021 

22.09.2021 

29.09.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації щодо планування 

діяльності на 2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.09.2021 

08.09.2021 

15.09.2021 

22.09.2021 

29.09.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо планування діяльності на 

2021-2022 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

02.09.2021 

09.09.2021 

16.09.2021 

23.09.2021 

30.09.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Взяти участь у:  

10.04.2021-

25.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за напрямом 

3.11. для працівників психологічних служб системи 

освіти (завідувачі (директори), методисти навчально-

методичних кабінетів (центрів), практичні психологи 

(соціальні педагоги) закладів освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

27.09.2021-

01.10.2021 

ІІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних служб 

системи освіти (завідувачі (директори), методисти 

навчально-методичних кабінетів (центрів), 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

освіти різного рівня). 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ЖОВТЕНЬ  

 

 Провести:  

13.10.2021 Теоретико-практичне онлайн заняття «Застосування 

Google-форми в діяльності фахівців психологічної 

служби як онлайн-інструменту діагностичної 

роботи зі здобувачами освіти, батьками, 

педагогами» для практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

20.10.2021 Теоретико-практичне онлайн заняття «Застосування 

Google-форми в діяльності фахівців психологічної 

служби як онлайн-інструменту діагностичної 

роботи зі здобувачами освіти, батьками, 

педагогами» для завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, керівників 

психологічних служб, методистів, консультантів, які 

відповідають за роботу психологічної служби ТГ, 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів освіти. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До 

22.10.2021 р. 

Аналітичну інформацію щодо стану кадрового 

забезпечення психологічної служби області. 

Скиба О. Ю., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС  

До 

29.10.2021 р. 

Кейс для фахівців психологічної служби, які 

атестуються у 2021-2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.10.2021 р. 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми та 

напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи.  

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

19.10.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби 

відділів освіти міських рад, районних державних 

адміністрацій, об’єднаних територіальних громад. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.10.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

закладів фахової передвищої освіти. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.10.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради. 

До 

19.10.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Матушенко О.А.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.10.2021 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-інтернату 

Донецької обласної ради. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

25.10.2021 р. 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби 

відділів (управлінь) освіти міських рад, 

райдержадміністрацій, ТГ, закладів фахової 

передвищої освіти, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно-

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.10.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за жовтень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.10.2021 р. 

Інформацію, щодо атестації фахівців психологічної 

служби області атестаційними комісіями ІІ, ІІІ рівнів  

у 2021-2022 навчальному році. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.10.2021 р. 

Проведення відкритих заходів фахівцями 

психологічної служби області, які атестуються у 

2021-2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.10.2021 р. 

Графіки виїзних заходів фахівців психологічної 

служби системи освіти області, які атестуються у 

2022 році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області щодо збереження та розвитку 

психологічної служби на містах (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області щодо підготовки та оформлення 

статистичної інформації (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області в межах атестації (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС  

 Консультації:  

04.10.2021 

11.10.2021 

18.10.2021 

25.10.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань нормативно-правової 

діяльності, ведення документації тощо (за запитом). 

05.10.2021 

12.10.2021 

19.10.2021 

26.10.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

06.10.2021 

13.10.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, які атестуються у 

2021-2022 навчальному році атестаційними 

комісіями всіх рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

06.10.2021 

13.10.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області, які атестуються у 2021-2022 

навчальному році атестаційними комісіями всіх 

рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

07.10.2021 

21.10.2021 

28.10.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Взяти участь у:  

27.09.2021-

01.10.2021 

ІІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.11. для працівників психологічних служб 

системи освіти (завідувачі (директори), методисти 

навчально-методичних кабінетів (центрів), 

практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

освіти різного рівня). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом) 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ЛИСТОПАД  

 

 Провести:  

03.11.2021 Фокус-група «Професійна орієнтація учнівської 

молоді: відповіді і запитання» для завідувачів 

(директорів) центрів практичної психології і 

соціальної роботи, керівників психологічних служб, 

методистів, консультантів, які відповідають за 

роботу психологічної служби ТГ області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

10.11.2021 Практичне заняття в режимі co-browsing 

«Використання додатків Google для організації 

взаємодії учасників освітнього процесу» для 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів,  

навчально-реабілітаційних центрів, санаторно- 

оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

17.11.2021 Практичне заняття в режимі co-browsing 

«Використання додатків Google для організації 

взаємодії учасників освітнього процесу» для 

завідувачів (директорів) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівників 

психологічних служб, методистів, консультантів, які 

відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області, практичних психологів і 

соціальних педагогів закладів освіти. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС;  

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

17.11.2021 Методична онлайн студія «Соціально-психологічна 

адаптація студентів під час пандемії Covid-19 та 

карантину» для практичних психологів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

10.11.2021 р. 

Анкетування серед фахівців психологічної служби 

області щодо планування тематичних заходів на 2022 

рік. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти», а саме в 

розділи: «Діяльність Центру» - «Заходи», 

«Методичні матеріали», «Документи», «Програми та 

напрями діяльності» тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА) 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

12.11.2021 р. 

Інформацію про стан передплати фахових видань по 

області (за запитом МОН України). 

Шамардіна А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС  

До 

24.11.2021 р. 

Інформацію за І півріччя 2020-2021 навчального року 

щодо роботи з подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності.  

Шамардіна А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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До 

30.11.2021 р. 

Інформацію щодо виконання Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». 

Сафонова О.В., 

Павлівська І.М., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.11.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за листопад. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в 

Facebook «Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС  

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області щодо підготовки та оформлення 

інформаційно-аналітичних довідок (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС  
 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області в межах атестації (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС  

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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 Консультації:  

01.11.2021 

08.11.2021 

15.11.2021 

22.11.2021 

29.11.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних 

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації з питань нормативно-правової 

діяльності, ведення документації тощо (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.11.2021 

09.11.2021 

16.11.2021 

23.11.2021 

30.11.2021 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.11.2021 

10.11.2021 

17.11.2021 

24.11.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, які атестуються у 

2021-2022 навчальному році атестаційними 

комісіями всіх рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.11.2021 

10.11.2021 

17.11.2021 

24.11.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, 

які відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області, які атестуються у 2021-2022 

навчальному році атестаційними комісіями всіх 

рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

04.11.2021 

11.11.2021 

18.11.2021 

25.11.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних 

центрів, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації Донецької області з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2021-2022 навчальному році.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
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За окремим 

графіком 

Ознайомитись зі станом ведення поточної 

документації та методичного забезпечення фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2021-2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, статей 

працівників психологічної служби області (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях для фахівців 

психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ГРУДЕНЬ  

 

 Провести:  

08.12.2021 Методична онлайн студія «Соціально-психологічна 

дезадаптація підлітків як феномен суїцидальних 

проявів» для практичних психологів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціальних шкіл, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів,  навчально-

реабілітаційних центрів, санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, загальноосвітньої 

школи-інтернату Донецької обласної ради. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

15.12.2021 Інструктивно-методичну нараду «Підсумки 

діяльності психологічної служби за пріоритетними 

напрямами роботи у І півріччі 2020-2021 

навчального року. Проблемні питання та шляхи їх 

вирішення» для завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, керівників 

психологічних служб, методистів, консультантів, які 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області. 

22.12.2021 Інструктивно-методичну нараду «Підсумки 

діяльності психологічної служби за пріоритетними 

напрямами роботи у І півріччі 2020-2021 

навчального року. Проблемні питання та шляхи їх 

вирішення» для практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів,  навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької 

обласної ради. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

24.12.2021 р. 

Узгодження планів роботи на 2022 рік із завідувачами 

(директорами) міських центрів практичної психології 

і соціальної роботи. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших заходів 

для фахівців психологічної служби. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

24.12.2021 р. 

Проєкт річного плану роботи КЗ ДНМЦ ПС на 2022 

рік. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Інформаційні та методичні матеріали: 

● на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної 

служби системи освіти», а саме в розділи: «Діяльність 

Центру» - «Заходи», «Методичні матеріали», 

«Документи», «Програми та напрями діяльності» 

тощо; 

● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Практичні психологи закладів 

фахової передвищої освіти», «Практичні психологи 

професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Практичні психологи спеціальних шкіл, навчально-

реабілітаційних центрів, загальноосвітніх санаторних 

шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР». 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи. 

(за запитом ДОН ДОДА). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

06.12.2021 р. 

Інформація за І півріччя 2021-2022 навчального року 

щодо профілактики правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних речовин серед 

неповнолітніх. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

10.12.2021 р. 

Інформацію за І півріччя 2021-2022 навчального року 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків, виховання гендерної культури та 

гендерної рівності в системі освіти. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

15.12.2021 р. 

Інформацію за І півріччя 2021-2022 навчального року 

щодо профілактики та виявлення булінгу в закладах 

освіти області. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

17.12.2021 р. 

Інформацію за ІV квартал 2021 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

17.12.2021 р. 

Інформацію за І півріччя 2021-2022 навчального року 

про організацію роботи щодо виконання плану заходів 

з протидії торгівлі людьми. 

Сафонова О.В., 

Шамардіна А.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

21.12.2021 р. 

Інформацію за І півріччя 2021-2022 навчального року 

про стан та проблеми надання психологічної допомоги 

суб’єктам освіти в умовах операції об’єднаних сил на 

сході країни (заклади освіти, що знаходяться на лінії 

зіткнення). 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

До 

29.12.2021 р. 

Інформацію за І півріччя 2021-2022 навчального року 

щодо впровадження шкільних служб порозуміння 

(ШСП) для профілактики і розв’язання конфліктів з 

використанням відновних практик, медіації в закладах 

освіти. 

Шамардіна А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.12.2021 р. 

 

Інформацію за І півріччя 2021-2022 навчального року 

щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами та стану розвитку 

інклюзивної освіти в Донецькій області. 

Скиба О.Ю., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

30.12.2021 р. 

Інформацію за ІV квартал 2021 року щодо виконання 

«Регіональної програми підтримки та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області». 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю. 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.12.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ ДНМЦ 

ПС за грудень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Матеріали щодо розміщення на офіційному сайті КЗ 

ДНМЦ ПС https://dnmcps.com.ua/ та у групі в Facebook 

«Психологічна служба Донеччини». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

з питань психологічної допомоги учасникам 

освітнього процесу (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

з питань ведення поточної документації. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, навчально-

реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

з питань супроводу державних і регіональних 

програм. 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області щодо підготовки та оформлення 

інформаційно-аналітичних довідок (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС  
 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області в межах атестації (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС  

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти щодо 

узагальнення досвіду роботи в передатестаційний 

період. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

06.12.2021 

13.12.2021 

20.12.2021 

27.12.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

з питань нормативно-правової діяльності, ведення 

документації тощо (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

07.12.2021 

14.12.2021 

21.12.2021 

28.12.2021 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам закладів дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти ТГ 

Донецької області з питань ведення документації, 

нормативно-правової діяльності та ін. (за запитом). 

Фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.12.2021 

08.12.2021 

15.12.2021 

22.12.2021 

29.12.2021 

 

Фахівцям психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних центрів, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, які атестуються у 2021-2022 навчальному 

році атестаційними комісіями всіх рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.12.2021 

08.12.2021 

15.12.2021 

22.12.2021 

29.12.2021 

 

Завідувачам (директорам) центрів практичної 

психології і соціальної роботи, керівникам 

психологічних служб, методистам, консультантам, які 

відповідають за роботу психологічної служби ТГ 

Донецької області, які атестуються у 2021-2022 

навчальному році атестаційними комісіями всіх рівнів 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

02.12.2021 

09.12.2021 

16.12.2021 

22.12.2021 

30.12.2021 

 

Керівникам закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, навчально-реабілітаційних центрів, 

спеціальних шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації Донецької області з метою підвищення їх 

професійної майстерності та ефективності 

профілактичної й просвітницької роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 
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 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом фахівців психологічної 

служби системи освіти області, які атестуються у 

2021-2022 навчальному році.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Стан ведення поточної документації та методичного 

забезпечення фахівців психологічної служби системи 

освіти області, які атестуються у 2021-2022 

навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС  

Протягом 

місяця 

Експертиза методичних розробок, посібників, статей 

працівників психологічної служби області (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Вивчення та оцінювання конкурсних програм ІІ етапу 

(обласного) Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації 

«Просвітницькі програми». 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

фахівці  

КЗ ДНМЦ ПС  

За окремим 

графіком 

Засіданнях (очних та дистанційних) саб-кластеру з 

питань ґендерно зумовленого насильства, захисту 

прав дітей та ін. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах для 

фахівців психологічної служби з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького НМЦ ПТО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС  

 

Протягом 

місяця 

У роботі журі Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації 

«Просвітницькі програми». 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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Додаток 1 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ДОН ДОДА Департамент освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації 

КЗ ДНМЦ ПС Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти» 

МОНУ Міністерство освіти і науки України 

КМУ Кабінет Міністрів України 

ЦІПО центральний інститут післядипломної освіти 

ДЗВО УМО Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 

ІППО інститут післядипломної педагогічної освіти 

НМЦ навчально-методичний центр  

ПТО професійно-технічна освіта 

ОТГ об’єднана територіальна громада 

ТГ територіальна громада 

ПРООН програма розвитку Організації Об’єднаних Націй 

СШ спеціальна школа 

НРЦ Навчально-реабілітаційний центр 

ЗСШІ загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

ЗШІ загальноосвітня школа-інтернат 

СОЦСР санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації 

МКМР міжвідомча координаційно-методична рада 

ШСП шкільна служба порозуміння 

ВІЛ вірус імунодефіциту людини 

СНІД синдром набутого імунодефіциту 

ООС операція об’єднаних сил 
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Додаток 2 

Участь фахівців КЗ ДНМЦ ПС  

у заходах в рамках підвищення професійного рівня у 2020 році 

 

№ 

з/п 
Дата Тема заходу 

Форма проведення 

заходу 

Організатори 

(заклад, онлайн- 

платформа, ін.) 

Спікери, доповідачі 

ПІБ фахівця  

(-ів) КЗ ДНМЦ 

ПС, які взяли 

участь у заході 

Січень 

1. 

29.01.2020 

«Психологічна 

служба в системі 

освіти України» 

Всеукраїнський 

науково-

практичний онлайн 

семінар 

ТОВ «Всеосвіта» ІМЗО,  

УНМЦ ПС СР 

Лугінець Н.В. 

Лютий 

1. 02.02.2020 «Булінг в освітньому 

середовищі: як 

розпізнати та як 

діяти» 

Вебінар ТОВ «Всеосвіта» Маніленко І.В., старша 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту освіти 

Лугінець Н.В. 

2. 02.02.2020 «Як справитися з 

професійним 

вигоранням?» 

Вебінар ТОВ «Всеосвіта» Маніленко І.В., старша 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту освіти 

Лугінець Н.В. 

Березень 

1.  05.03.2020 «Успішне 

інклюзивне навчання 

для дітей з розладами 

аутистичного 

спектра» 

Вебінар Волонтерський 

рух «Спільна 

допомога» 

Скрипник Т.В., спікер, 

професор, доктор 

психологічних наук 

Скиба О.Ю. 
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2.  13.03.2020 «Психологічна 

служба в системі 

освіти»: 

 «Стан та 

розвиток 

психологічної 

служби у системі 

освіти України»; 

 «Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

психологічної 

служби»; 

 «Психологічна 

служба: проблеми та 

перспективи 

розвитку» 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

онлайн-семінар 

ІМЗО,  

УНМЦ ПП СР 

Флярковська О.В., 

начальниця наукового та 

навчально-методичного 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ 

«Інститут модернізації 

змісту освіти», 

кандидатка педагогічних 

наук;  

Мельничук В.О., 

соціальний педагог, 

завідувач сектору 

соціально-педагогічної 

роботи відділу 

психологічного супроводу 

та соціально-педагогічної 

роботи ДНУ ІМЗО, 

керівник ГО «Простір»; 

Панок В.Г., доктор 

психологічних наук, 

професор, директор 

Українського науково-

методичного центру 

практичної психології і 

соціальної роботи НАПН 

України 

Лугінець Н.В., 

Скиба О.Ю. 

3.  23.03.2020 «Нормативно-

правове забезпечення 

Лекція (в межах І 

етапу курсів 

Центральний 

інститут 

Супрун В.В., професор 

кафедри менеджменту 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 
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освітніх змін в 

Україні» 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

освіти та права, к.е.н., 

доцент, Заслужений 

працівник освіти України 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

4.  23.03.2020 «Інформаційна 

культура педагога 

закладу освіти» 

Семінарське 

заняття (в межах І 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Петренко Л.М., професор 

кафедри професійної та 

вищої освіти, застпник 

завідувача кафедри, 

док.пед.наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

5.  23.03.2020 «Мережевий етикет 

(нетикет) і безпека у 

віртуальному 

соціальному 

просторі» 

Семінарське 

заняття (в межах І 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Андрос М.Є., 

ст.викл.кафедри 

відкритих освітніх систем 

та ІКТ 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

6.  24.03.2020 «Коучинговий підхід 

у діяльності 

працівників 

Семінарське 

заняття (в межах І 

етапу курсів 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

Пінчук Н.І., доцент 

кафедри психологічї 

управління, к.псих.наук, 

сертифікований коуч 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 
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психологічної 

служби» 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Шамардіна А.В. 

7.  24.03.2020 «Професійний 

розвиток працівників 

галузі освіти в 

умовах реформ» 

Тематична 

дискусія (в межах І 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Сорочан Т.М., директор 

ЦІПО, доктор пед.наук, 

професор, заслужений 

працівник освіти України; 

Оліфіра Л.М., доцент 

кафедри менеджменту 

освіти та права, 

канд.пед.наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

8.  25.03.2020 «Основи практичної 

роботи у 

віртуальному 

освітньому 

середовищі» 

Практичне заняття 

(в межах І етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Антощук С.В., доцент 

кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ, 

канд.пед.наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

9.  25.03.2020 «Психологічні засади 

попередження та 

розв’язання 

конфліктів у 

діяльності 

спеціалістів 

Науково-

практична 

конференція (в 

межах І етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

Казакова С.В., старший 

викладач кафедри 

психології управління 

ЦІПО 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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психологічних 

служб» 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

10.  26.03.2020 «Психологічні засади 

попередження та 

конструктивного 

подолання 

професійних криз 

особистості 

спеціалістів 

психологічних 

служб» 

Тематична 

дискусія (в межах І 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Москальова А.С., доцент 

кафедри психології та 

особистісного розвитку 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

11.  26.03.2020 «Самоменеджмент як 

чинник професійно-

особистісного 

розвитку сучасного 

керівника закладу 

освіти» 

Тематична 

дискусія (в межах І 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Любченко Н.В., доцент 

кафедри менеджменту 

освіти, економіки та 

маркетингу, канд.пед.наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

12.  28.03.2020 «Попередження 

насильства у 

закладах освіти: 

психолого-

управлінський 

аспект» 

Лекція, практичне 

заняття (в межах І 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Флярковська О.В., 

начальниця наукового та 

навчально-методичного 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ 

ІМЗО, кандидатка 

педагогічних наук, доцент 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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кафедри психології 

управління 

Квітень 

1. 03.04.2020 «Організація 

інклюзивного 

навчання у школі»  

Вебінар Міжнародний 

фонд 

«Відродження» 

Маланчій В.О., заступник 

директора з НВР 

Спеціалізованої ЗОШ №8 

м. Хмельницький 

Скиба О.Ю. 

2. 06.04.2020 «Створення 

електронного 

професійного 

портфоліо викладача 

(керівника) засобами 

інструментів Google»  

Лекція та 

практичне заняття 

(в межах ІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Кондратова Л.Г., доцент 

кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ 

ЦІПО, кандидат 

педагогічних наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

3. 07.04.2020 «QR-коди в освітній 

діяльності – перший 

крок у доповнену 

реальність»  

Лекція та 

практичне заняття 

(в межах ІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Шеремет Т.І., методист 

вищої категорії 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

4. 08.04.2020  «Організація роботи 

школи в умовах 

карантину: 

Всеукраїнський 

антикризовий 

онлайн-марафон 

Цифрове 

видавництво 

MCFR 

Омельяненко Ніна, шеф-

редактор управлінських 

видань MCFR, очільник 

ВГО «Асоціація 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 
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нормативні 

орієнтири» 

працівників дошкільної 

освіти» 

Шамардіна А.В. 

5. 08.04.2020 «Організація роботи 

дитсадка в умовах 

карантину: 

нормативні 

орієнтири» 

Всеукраїнський 

антикризовий 

онлайн-марафон 

Цифрове 

видавництво 

MCFR 

Омельяненко Ніна, шеф-

редактор управлінських 

видань MCFR, очільник 

ВГО «Асоціація 

працівників дошкільної 

освіти» 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

6. 09.04.2020 «Інклюзивна освіта в 

Україні»  

Лекція (в межах ІІ 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Козенко Р.В., доцент 

кафедри менеджменту 

освіти та права 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

7. 09.04.2020 «Як організувати 

методичну роботу в 

дитсадку віддалено»  

Всеукраїнський 

антикризовий 

онлайн-марафон 

Цифрове 

видавництво 

MCFR 

Стаєнна Олена, 

канд.пед.наук, головний 

редактор журналу 

«Вихователь-методист 

дошкільного закладу» 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

8. 09.04.2020 «Як організувати 

освітній процес у 

школі під час 

карантину: досвід 

роботи» 

Всеукраїнський 

антикризовий 

онлайн-марафон 

Цифрове 

видавництво 

MCFR 

Спітковська Катерина, 

директор гімназії №107 

«Введенська» 

Подільського району, м. 

Київ 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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9. 09.04.2020 «Як психологічно 

протистояти 

стресогенності 

пандемії» 

Всеукраїнський 

антикризовий 

онлайн-марафон 

Цифрове 

видавництво 

MCFR 

Гурковська Тетяна, 

психолог-консультант, 

головний редактор 

журналу «Практичний 

психолог: Дитячий садок» 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

10. 15.04.2020 «Особливості 

дистанційного 

навчання дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами»  

Вебінар Освітній проект 

На Урок 

Цюрмаста Тетяна, 

вчитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

початкових класів, м. 

Черкаси 

Скиба О.Ю. 

11. 17.04.2020 «Психологічні 

особливості 

ефективного ділового 

спілкування 

учасників освітнього 

процесу» 

Лекція (в межах ІІ 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Прокопенко О.А., ст. 

викладач кафедри 

психології управління 

ЦІПО 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

12. 23.04.2020 «Інклюзивне 

навчання у закладах 

позашкільної освіти»  

Методологічний 

семінар з 

позашкільної 

освіти, он-лайн 

відкрита лекція 

Міжнародна 

асоціація 

позашкільної 

освіти, ІМЗО, 

Інженерно-

педагогічний 

факультет НПУ 

імені М.П. 

Драгоманова 

Савицька О., державний 

експерт Директорату 

інклюзивної та 

позашкільної освіти 

МОНУ; 

Цвікова Н., керівник 

Одеського відділення 

МАПО 

Скиба О.Ю. 
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13. 23.04.2020 «Стан і розвиток 

психологічної 

служби» 

Всеукраїнська 

онлайн-нарада 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Флярковська О.В., 

начальниця наукового та 

навчально-методичного 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ 

ІМЗО, кандидатка 

педагогічних наук 

Лугінець Н.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

14. 30.04.2020 «Психологія 

економічної 

поведінки сучасного 

фахівця»  

Лекція (в межах ІІ 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

 

 

Бондаревська І.О., доцент 

кафедри психології 

управління, 

канд.псих.наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

Травень 

1. 22.05.2020 «Проблеми 

психологічної 

безпеки освітнього 

середовища закладу 

вищої освіти: 

сутність та умови 

створення» 

Лекція (в межах ІІ 

етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

Бондарчук О. І., 

завідувачка кафедри 

психології управління 

ЦІПО, докторка 

психологічних наук, 

професорка; 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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НАПН України 

Червень 

1. 01.06.2020 «Актуальні питання 

підготовки проекту 

професійного 

стандарту за 

професією 

«практичний 

психолог» 

Відкритий 

методологічний 

семінар з 

обговорення 

професійного 

стандарту 

«Реформа 

психологічної 

служби системи 

освіти: громадське 

обговорення 

професійного 

стандарту 

практичного 

психолога» 

Спільна 

ініціатива 

науковців 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України, 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка, 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН України, 

Українського 

НМЦ практичної 

психології і 

соціальної роботи 

НАПН України, 

Інституту 

модернізації 

Власова Олена, професор 

психології КНУ імені 

Тараса Шевченка; 

Бояршинова Катерина, 

керівник психологічної 

служби КНУ імені Тараса 

Шевченка; 

Чуйко Олена, доктор 

психологічних наук, 

завідувач кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки, 

професор кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки 

КНУ імені Тараса 

Шевченка; 

Луценко Олена, 

канд.пед.наук, доцент 

кафедри англійської мови 

природничих факультетів 

КНУ імені Тараса 

Шевченка; 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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змісту освіти 

МОН України, 

Української 

психологічної 

асоціації, 

Української 

асоціації 

психології освіти 

і розвитку, 

Української 

нейропсихологічн

ої асоціації 

Флярковська О.В., 

начальниця наукового та 

навчально-методичного 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ 

ІМЗО, кандидатка 

педагогічних наук та інші 

2. 05.06.2020 «Професійний 

стандарт 

практичного 

психолога: 

концептуальні 

засади» 

Відкритий 

методологічний 

семінар з 

обговорення 

професійного 

стандарту 

«Реформа 

психологічної 

служби системи 

освіти: громадське 

обговорення 

професійного 

стандарту 

практичного 

психолога» 

Спільна 

ініціатива 

науковців 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України, КНУ 

імені Тараса 

Шевченка, 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН України, 

УНМЦ ПП СР, 

ДНУ ІМЗО, 

Української 

Панок В.Г., доктор 

психологічних наук, 

професор, директор 

Українського науково-

методичного центру 

практичної психології і 

соціальної роботи НАПН 

України; 

Найдьонова Любов, 

доктор психологічних 

наук, провідний науковий 

співробітник, заступник 

директора з наукової 

роботи, член-

кореспондент НАПН 

України; 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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психологічної 

асоціації, 

Української 

асоціації 

психології освіти 

і розвитку, 

Української 

нейропсихологічн

ої асоціації 

Власова Олена, професор 

психології КНУ імені 

Тараса Шевченка; 

Максименко С.Д., 

директор Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України, 

дійсний член (академік) 

НАПН України, доктор 

психологічних наук, 

професор, заслужений 

діяч науки і техніки 

України, академік-

секретар відділення 

психології, вікової 

фізіології та дефектології 

НАПН України та інші. 

3. 12.06.2020 «Професійний 

стандарт 

«практичний 

психолог» і 

«соціальний 

педагог»: різниця 

компетентностей»; 

Відкритий 

методологічний 

семінар з 

обговорення 

професійного 

стандарту 

«Реформа 

психологічної 

служби системи 

освіти: громадське 

обговорення 

професійного 

Спільна 

ініціатива 

науковців 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України, КНУ 

імені Тараса 

Шевченка, 

Інституту 

психології імені 

Найдьонова Любов, 

доктор психологічних 

наук, провідний науковий 

співробітник, заступник 

директора з наукової 

роботи, член-

кореспондент НАПН 

України; 

Власова Олена, професор 

психології КНУ імені 

Тараса Шевченка; 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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стандарту 

практичного 

психолога» 

Г.С. Костюка 

НАПН України, 

УНМЦ ПП СР, 

ДНУ ІМЗО, 

Української 

психологічної 

асоціації, 

Української 

асоціації 

психології освіти 

і розвитку, 

Української 

нейропсихологічн

ої асоціації 

Швалб Юрій, доктор 

психологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри соціальної 

роботи КНУ імені Тараса 

Шевченка; 

Чуйко Олена, доктор 

психологічних наук, 

завідувач кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки, 

професор кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки 

КНУ імені Тараса 

Шевченка та інші 

4. 19.06.2020 «Практичний 

психолог у вищій 

школі: специфіка 

функцій та 

компетенцій» 

Відкритий 

методологічний 

семінар з 

обговорення 

професійного 

стандарту 

«Реформа 

психологічної 

служби системи 

освіти: громадське 

обговорення 

професійного 

стандарту 

Спільна 

ініціатива 

науковців 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України, КНУ 

імені Тараса 

Шевченка, 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

Власова Олена, професор 

психології КНУ імені 

Тараса Шевченка; 

Найдьонова Любов, 

доктор психологічних 

наук, провідний науковий 

співробітник, заступник 

директора з наукової 

роботи, член-

кореспондент НАПН 

України; 

Чуйко Олена, доктор 

психологічних наук, 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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практичного 

психолога» 

НАПН України, 

УНМЦ ПП СР, 

ДНУ ІМЗО, 

Української 

психологічної 

асоціації, 

Української 

асоціації 

психології освіти 

і розвитку, 

Української 

нейропсихологічн

ої асоціації 

завідувач кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки, 

професор кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки 

КНУ імені Тараса 

Шевченка; 

Буяк Богдан, доктор 

філософських наук, 

професор, член-

кореспондент НАПН 

України; 

Климчук Віталій, доктор 

психологічних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології УКУ, 

виконавчий директор 

Інституту психології 

здоров’я та інші 

5. 22.06.2020 «Практичний 

психолог у дошкіллі» 

Відкритий 

методологічний 

семінар з 

обговорення 

професійного 

стандарту 

«Реформа 

психологічної 

служби системи 

Спільна 

ініціатива 

науковців 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України, КНУ 

імені Тараса 

Власова Олена, професор 

психології КНУ імені 

Тараса Шевченка; 

Гурковська Тетяна, голова 

місцевого осередку 

Асоціації міста Києва, 

головний редактор 

журналів «Практичний 

психолог: школа», 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 



 

15 

освіти: громадське 

обговорення 

професійного 

стандарту 

практичного 

психолога» 

Шевченка, 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН України, 

УНМЦ ПП СР, 

ДНУ ІМЗО, 

Української 

психологічної 

асоціації, 

Української 

асоціації 

психології освіти 

і розвитку, 

Української 

нейропсихологічн

ої асоціації 

«Практичний психолог: 

дитячий садок»; 

Чуйко Олена, доктор 

психологічних наук, 

завідувач кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки, 

професор кафедри 

соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки 

КНУ імені Тараса 

Шевченка; 

Хартман Олена, 

канд.псих.наук, старший 

науковий співробітник 

Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України; 

Луценко Олена, 

канд.пед.наук, доцент 

кафедри англійської мови 

природничих факультетів 

КНУ імені Тараса 

Шевченка та інші 

Серпень 

1.  26.08.2020 «Основні здобутки та 

перспективи 

розвитку освітньої 

галузі Донеччини з 

Серпнева онлайн-

конференція 

освітян 

Донеччини, 

департамент 

освіти і науки 

Донецької 

Сідашева Т.В.,  

директор ДОН ДОДА 

Лугінець Н.В., 

Матушенко О.А., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 
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урахуванням 

викликів сьогодення» 

колегія 

департаменту 

освіти і науки 

Донецької 

облдержадміністра

ції 

облдержадміністр

ації 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

2.  28.08.2020 «Психологічний нон-

стоп: досвід 

найкращих» 

Про проведення VІ 

Конгресу освітян 

Донеччини «Освіта 

Донеччини: 

гнучка, 

інноваційна, 

якісна» 

Донецький 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Кадук О.М., завідувач 

відділу СПСРО 

Донецького облІППО; 

Кайоткіна Т.А., завідувач 

ЦПП м. Костянтинівка 

Лугінець Н.В., 

Шамардіна А.В. 

 

Вересень 

1. 29.09.2020 «Протидія та 

реагування на 

випадки насильства 

над дітьми в умовах 

дистанційного 

навчання в період 

COVID-19» 

Вебінар В рамках проєкту 

ГО «Ла Страда-

Україна»  

Войцях Тетяна, 

психологиня, тренерка і 

модераторка ГО «Ла 

Страда- Україна», 

тренерка і викладачка 

ТОВ «Тренінгова 

компанія «Олерус» 

Матушенко О.А., 

Павлівська І.М., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

 

Жовтень 

1. 01.10.2020 «Особливі діти: 

освіта і соціалізація» 

VI міжнародний 

конгрес зі 

спеціальної 

педагогіки та 

психології 

Інститут 

спеціальної 

педагогіки і 

психології ім. М. 

Ярмаченка НАПН 

України, КЗВО 

«Хортицька 

Засенко В., доктор 

пед.наук, професор, 

директор ІСПП; 

Кремень В., доктор філос. 

наук, президент НАПН 

України, професор; 

Сушкевич В., 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

 

З написанням 

статті 
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національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія», а 

участю в.о. 

генерального 

директора 

директорату 

дошкільної, 

позашкільної та 

інклюзивної 

освіти В.В. 

Салькова та ін 

уповноважений 

Президента України з 

прав людей з 

інвалідністю; 

Сальков В.В., в.о. 

генерального директора 

директорату дошкільної, 

позашкільної та 

інклюзивної освіти 

МОНУ; Нечипоренко В., 

доктор пед.наук, 

професор, ректор 

Хортицької національної 

навчально-реабілітаційної 

академії та інші колеги з 

Польщі, Словенії, Чехії, 

Болгарії, Грузії та 

Білорусі 

«Створення 

безпечного 

освітнього 

середовища серед 

учнівської молоді 

та учнів в 

закладах освіти, 

які впроваджують 

інклюзивне 

навчання» 

відповідно до 

вимог офіційного 

наукового 

журналу КЗВО 

«Хортицька 

національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія» 

Запорізької 

обласної ради 

2. 05.10.2020 «Як припинити 

безстрокові трудові 

відносини у сфері 

загальної середньої 

освіти: правові 

коментарі та зразки 

документів» 

Вебінар ТОВ «Всеосвіта» Маніленко І.В., старша 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту освіти 

Лугінець Н.В. 
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3. 05.10.2020 «Атестація педагогів 

в умовах оновленого 

змісту освіти» 

Вебінар ТОВ «Всеосвіта» Маніленко І.В., старша 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту освіти 

Лугінець Н.В. 

4. 07.10.2020 «Як забезпечити 

пожежну безпеку в 

осінньо-зимовий 

період» 

Вебінар  Цифрове 

видавництво 

MCFR 

 

Рожков Анатолій експерт 

з питань пожежної та 

техногенної безпеки  

Павлівська І.М. 

5. 07.10.2020 «Булінг в освітньому 

середовищі: як 

розпізнати та як 

діяти» 

Вебінар ТОВ «Всеосвіта» Маніленко І.В., старша 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту освіти 

Лугінець Н.В. 

6. 19.10.2020 «Соціально-

психологічні 

механізми впливу у 

діяльності 

спеціалістів 

психологічних 

служб» 

Лекція та 

тематична дискусія 

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації 

Центрального 

інституту 

післядипломної 

освіти ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України для 

категорії 

«Методисти 

районних (міських, 

обласних) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України  

Прокопенко О.А.,  ст. 

викладач кафедри 

психології управління 

ЦІПО  

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

https://naseminar.com.ua/person/165-rojkov
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методичних 

центрів (кабінетів), 

практичні 

психологи центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників та 

керівників 

методичних 

об’єднань 

психологічної 

служби») 

7. 19.10.2020 «Використання 

додатків Google для 

організації взаємодії 

учасників освітнього 

процесу» 

Практичне заняття 

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Кондратова Л.Г., доцент 

кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ 

ЦІПО, кандидат 

педагогічних наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

8. 20.10.2020 «Стратегія 

прогнозування 

розвитку системи 

освіти у процесі 

європейської 

інтеграції і 

глобалізації» 

Семінарські 

заняття  

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

Зінько І.Ю., доцент 

кафедри менеджменту 

освіти і права ЦІПО, 

кандидат історичних наук  

 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

9. 20.10.2020 «Рефлексивна 

позиція спеціалістів 

психологічних служб 

як чинник подолання 

психологічних 

бар’єрів щодо 

впровадження 

освітніх інновацій» 

Лекція  

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Горова О.О., проф 

кафедри психології 

управління, доктор 

психологічних наук, 

доцент  

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

10. 21.10.2020 «Індивідуальна 

траєкторія розвитку 

особистості 

спеціалістів 

психологічних служб 

та її супровід 

засобами 

недирективного 

управління»  

Семінарське 

заняття 

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Лушин П.В., завідувач 

кафедри психології та 

особистісного розвитку 

ННІМП, професор, 

доктор психологічних  

наук 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

11. 21.10.2020 «Психологічна 

готовність персоналу 

психологічних служб 

до маркетингу 

освітніх послуг: 

сутність і умови 

розвитку» 

Семінар-

практикум та 

лекція 

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

Казакова С.В., старший 

викладач кафедри 

психології управління 

ЦІПО  

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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НАПН України 

12. 22.10.2020 «Нормативно-

правове забезпечення 

державної 

антикорупційної 

політики»  

Лекція 

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Пугач В.Г., доцент 

 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

13. 22.10.2020 «Педагогічні 

професії майбутнього 

та нові вимоги до 

компетентностей 

спеціалістів»  

Лекція 

(в межах ІІІ етапу 

курсів підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Ляхоцька Л.Л., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри 

відкритих освітніх систем 

та ІКТ ЦІПО 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

14. 22.10.2020 «Впровадження 

економічних методів 

і бізнес-інструментів 

у діяльність 

спеціалістів 

психологічних 

служб» 

Тематична 

дискусія (в межах 

ІІІ етапу курсів 

підвищення 

кваліфікації ЦІПО) 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти  

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

НАПН України 

Паздрій В.Я., доцент 

кафедри професійної та 

вищої освіти ЦІПО, 

генеральний директор 

Компанії Інтелектуальних 

Технологій 

Лугінець Н.В., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 
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15. 27.10.2020 «Прийомна дитина в 

шкільному 

колективі» 

Онлайн-вебінар За ініціативи ГО 

«Всеукраїнська 

асоціація 

прийомних 

батьків» спільно з 

БО «Благодійний 

фонд «Зміни одне 

життя», за 

підтримки 

Уповноваженого 

Президента 

України з прав 

дитини Кулеби 

М.М. 

Кашпур Ю.М. – кандидат 

псих. наук, директор 

ЦСПРД м. Київ; 

Лоріашвілі Л.С. – 

психолог Київського 

міського центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

16. 27.10.2020 «Булінг в шкільному 

середовищі» 

Онлайн-вебінар За ініціативи ГО 

«Всеукраїнська 

асоціація 

прийомних 

батьків» спільно з 

БО «Благодійний 

фонд «Зміни одне 

життя» 

Лісіцина Ю. О., доцент, 

кандидат юридичних наук 

Скиба О.Ю., 

Шамардіна А.В. 

Листопад 

1. 02.11.2020 «Захист прав дитини: 

безпечний Інтернет» 

 

Міжсекторальна 

онлайн-

конференція 

Модератори: 

Ремпель Тетяна, 

т.в.о. начальника 

управління  

Державної 

служби якості 

Касілова Аліна, менеджер 

навчальної діяльності 

освітнього проєкту 

«Стоп_секстинг», 

психолог, викладач 

Павлівська І.М., 

Скиба О.Ю. 
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освіти у 

Донецькій області 

Кликова Поліна, 

керівник 

освітнього 

проєкту 

«Стоп_секстинг», 

засновник веб-

ресурсу про права 

дитини 

childrenrights.info/ 

Тема виступу: «Захист 

прав дитини в цифровому 

середовищі» 

2. 03.11.2020 «Діяльність 

психологічної 

служби у системі 

освіти щодо 

забезпечення 

психологічного 

благополуччя 

вчителів в умовах 

реалізації концепції 

«Нова українська 

школа» 

Науково-

методичний 

онлайн-семінар  

Державна наукова 

установа 

«Інститут 

модернізації 

змісту освіти» у 

співпраці з 

Державним 

закладом вищої 

освіти 

«Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України  

Карамушка Л.М.,  

заступниця директора 

Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН 

України, докторка 

психологічних наук, 

професорка, член-

кореспондент НАПН 

України; 

Козлова А. Г., 

психологиня у сфері 

розслідування злочинів 

проти дітей, судова 

експертка Державного 

науково-дослідного 

експертно-

криміналістичничного 

центру МВС України, 

Лугінець Н.В., 

Скиба О.Ю., 

Павлівська І.М. 
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проєктна керівниця 

видавництва «Шкільний 

світ»; 

Бондарчук О. І., 

завідувачка кафедри 

психологічного 

управління Державного 

закладу вищої освіти 

«Університет 

менеджменту освіти» 

Національної академії 

педагогічних наук 

України, докторка 

психологічних наук, 

професорка; 

Флярковська О.В., 

начальниця наукового та 

навчально-методичного 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ 

ІМЗО, кандидатка 

педагогічних наук 

та інші. 

3. 03.11.2020 «Основи психічної 

травми» 

Вебінар Інститут 

психології 

здоров’я 

Волошин Володимир, 

практичний психолог 

Лугінець Н.В., 

Матушенко О.А.,  

Шамардіна А.В. 

4. 12.11.2020 «Сім секретів для 

розвитку емоційного 

Інструментальний 

практикум 

Дніпропетровськи

й обласний 

Савєльєва Н.В., 

завідувачка ОНМЦ 

Лугінець Н.В.,  

Павлівська І.М., 
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інтелекту за 

авторською Моделлю 

Гармонії» 

навчально-

методичний 

центр практичної 

психології і 

соціальної роботи 

практичної психології і 

соціальної роботи 

Скиба О.Ю.,  

Шамардіна А.В. 

Грудень 

1. 03.12.2020  «Сучасні підходи до 

організації виховної 

роботи в закладах 

освіти» 

Всеукраїнська 

онлайн-

конференція  

ТОВ «Всеосвіта» Маніленко І.В., методист 

відділу управління 

закладами освіти КНЗ 

КОІПОПК, ст. викладач; 

Мельничук В.О., 

соціальний педагог, 

завідувач сектору 

соціально-педагогічної 

роботи відділу 

психологічного супроводу 

та соціально-педагогічної 

роботи ДНУ ІМЗО, 

керівник ГО «Простір» – 

«Булінг в освітньому 

процесі»; 

Тищенко А.П., вчитель, 

ПП Вишківський ліцей 

«Ідеал» – «Виховна 

робота у класному 

колективі дітей різних 

вікових категорій»; 

Касілова А., менеджер 

навчальної діяльності 

Лугінець Н.В.,  

Павлівська І.М., 

Скиба О.Ю.,  

Шамардіна А.В. 
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освітнього проєкту 

«Стоп_секстинг», 

психолог, викладач – 

«Безпечна поведінка учнів 

в Інтернеті: роль 

вчителя»; 

Черниш О.С., ПП, СП 

ЗЗСО №215 м. Київ, 

керівник ГО «Центр 

сучасної психології 

«Міррада» – «Особиста та 

психологічна безпека 

дитини».  

2. 15.12.2020 «Будинок дитини не 

для дитини» 

Панельна дискусія   Міністерство 

освіти і науки 

Постолюк Г., директор 

регіонального офісу 

міжнародної благодійної 

організації «Надія і 

житло» – «Оцінка ситуації 

у будинках дитини. 

Характеристики дітей і 

терміни перебування у 

будинках дитини»; 

Рига О., професор, д.м.н., 

міжнародний експерт з 

педіатричної допомоги – 

«Здоров'я і розвиток дітей 

в будинку дитини»; 

Пеньков А., лікар-педіатр, 

к.м.н. – «Вплив 

Лугінець Н.В.,  

Павлівська І.М., 

Скиба О.Ю.,  

Шамардіна А.В. 
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несприятливого дитячого 

досвіду на розвиток 

головного мозку – 

довгострокові наслідки»; 

Лазебна М., міністр 

соціальної політики 

України – «Перспективні 

плани розвитку системи 

догляду за дитиною в 

Україні»; 

Садов’як І., І заступник 

міністра охорони здоров’я 

України – «Розвиток 

послуг дітей раннього 

віку в системі охорони 

здоров’я»; 

Кулеба М., 

уповноважений 

президента України з прав 

дитини –  «Здійснення 

реформи системи догляду 

дітей в Україні»; 

Аветісян Н., голова секції 

захисту дітей дитячого 

фонду ООН в Україні – 

«Важливість розвитку 

дитини у ранньому віці». 


