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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, А.В.Цвентух. 

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 2021 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»; 

 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»; 

 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 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України»; 

 Наказ МОН України від 01.07.2021 №571 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми»; 

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

стандарту «Практичний психолог закладу освіти»; 

 Лист МОН України від 16.07.2021 №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2021/2022 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»; 
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 Лист МОН України від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2021/2022 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  

(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 

 

Районні (міські) навчально-методичні центри/кабінети/лабораторії психологічної 
служби,керівники/координатори  психологічних служб територіальних громад. Психологічна служба у 

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

 

Центри практичної психології та соціальної 
роботи (Бахмутська  ТГ, Лиманська  ТГ, 
Костянтинівська ТГ, Маріупольська ТГ), 

керівники/координатори психологічних служб ТГ, 
психологи центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників  

 

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 
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І. Аналітична частина 

Протягом 2021 року фахівці КЗ ДНМЦ ПС здійснювали моніторинг розвитку та 

діяльності психологічних служб територіальних громад 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 2021 року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

16.07.2021 року № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у 

системі освіти на 2021/2022 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: 

 



 

7 

У  ІІ півріччі 2021 року збільшилась загальна кількість фахівців психологічної 

служби області у порівнянні з І півріччям 2021 року на 36 осіб, а саме кількість 

керівників/координаторів психологічних служб  ТГ на 24 особи та соціальних педагогів 

закладів освіти на 14 осіб. Зазначені дані наведені нижче у таблиці: 

 

 

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.  

Відповідні статистичні дані наведені у таблиці нижче: 
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Причини незабезпеченості посадами фахівців психологічної служби: 

1. Недостатнє фінансування відділів освіти ТГ Донецької області. 

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

які відповідають за психологічну службу в ТГ. 

3. Напружена суспільно-політична ситуація в регіоні. 

4. Відсутність фахівців з відповідною освітою. 

5. Зменшення кількості шкіл в ТГ, 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  ТГ. 

3. Посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в ТГ 

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 відділах 

освіти, закріплені заклади освіти, 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 2021 року продовжили функціонувати 4 центри практичної 

психології і соціальної роботи:  

 Костянтинівська міська ТГ (4 особи),  

 Маріупольська міська ТГ (2 особи),  

 Лиманська міська ТГ (3 особи),  

 Бахмутська міська ТГ (3 особи). 
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У 2021 році фахівці КЗ ДНМЦ ПС проводили моніторинг забезпеченості 

матеріально-технічними умовами фахівців психологічної служби області, статистичні 

дані яких наведені нижче: 

 

Звичайно, фахівці КЗ ДНМЦ ПС протягом 2021 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 

«Керівники/координатори психологічних служб ТГ», «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 

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

НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

- 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/координаторам психологічних служб ТГ, психологам 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників 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 ТГ Донецької області; 

завідувачам (директорам) центрів практичної психології і соціальної роботи, 

керівникам/координаторам психологічних служб ТГ, психологам центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 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 2021 

року брали участь у різноманітних заходах (Додаток 2). 

З метою підвищення професійної майстерності завідувачів (директорів) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, керівникам/координаторам психологічних 

служб ТГ, психологам центрів професійного розвитку педагогічних працівників; 

практичних психологів і соціальних педагогів закладів дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, професійної 
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(професійно-технічної) освіти, навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації протягом 2021 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: 

Січень-травень 2021 року 

❖ 27.01.2021, 19.05.2021 – методичні онлайн студії «Психодіагностична робота 

практичного психолога в режимі онлайн засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: переваги і недоліки»; 

❖ 27.01.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 05.02.2021 – онлайн семінари «Основні стратегії 

соціалізації особистості: взаємодія педагогічної спільноти та батьківської 

громадськості»; 

❖ 10.02.2021, 17.02.2021 – регіональні онлайн конференції «Шкільні служби 

порозуміння: алгоритм та досвід впровадження у закладах освіти Донецької області»; 

❖ 12.02.2021, 16.02.2021, 18.02.2021, 02.03.2021 – регіональні онлайн конференції 

«Превенція суїцидальних тенденцій серед підлітків та учнівської молоді. Шляхи 

попередження»; 

❖ 24.02.2021 – онлайн семінар «Захист дітей від сексуального насильства в Інтернеті. 

Безпечний інтернет»; 

❖ 03.03.2021 – участь у круглому столі «Сучасна профорієнтація» у співпраці з 

Батьківською радою міста Краматорська; було висвітлено наступне питання: 

«Професійна орієнтація як один із напрямів роботи практичного психолога в закладі 

освіти»; 

❖ 17.03.2021, 24.03.2021 – теоретико-практичні онлайн семінари «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами»; 

❖ 31.03.2021, 06.05.2021 – панельні дискусії «Проблемні питання у роботі 

практичного психолога в умовах карантинних заходів, пов’язаних із пандемією Covid-19 

та шляхи їх вирішення. Обмін досвідом»; 

❖ 20.04.2021, 21.04.2021 – виступи на ювілейному V регіональному онлайн-

фестивалі «Психофест інновацій»: 

-«Психологічна служба Донеччини: реалії сьогодення та перспективи розвитку»; 

-майстер-клас «Управління конфліктними ситуаціями: ключ до успіху»; 

-майстер-клас «Знати про булінг – бути в тренді»; 

- майстер-клас «Challenge «Життя»: психологічне благополуччя сучасного підлітка». 

В рамках підвищення кваліфікації Донецьким обласним навчально- 

методичним центром психологічної служби системи освіти за Програмою з відновлення 
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та розбудови миру сумісно з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй 

(ПРООН) було організовано тренінговий курс з медіації для 18 фахівців психологічної 

служби, а саме практичні психологи закладів загальної середньої освіти, закладів 

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

шкіл, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. 

Тренінговий курс складався з трьох тренінгових модулів: 

● 04-07 травня 2021 року «Альтернативне врегулювання спорів: базові навички» 

(тривалість – 4 дні); 

● 02-04 червня 2021 року «Медіація та відновні практики: відпрацювання навичок» 

(тривалість – 3 дні); 

● 05-12 вересня 2021 року «Тренінг для тренерів з альтернативного врегулювання 

спорів, запобігання булінгу та базових навичок медіатора Шкільної служби 

порозуміння» (тривалість – 7 днів).  

Червень-липень 2021 року 

В рамках доручення директора департаменту освіти і науки ДОДА від 10.06.2021 

№01-11/40/296-21 щодо надання методичної та консультативної допомоги практичному 

психологу Ждановій Н.О. та здобувачам освіти, які тимчасово перебувають у санаторно-

оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» та потребують 

підвищеної психолого-педагогічної уваги з метою налагодження ефективної співпраці, 

профілактики булінгу (цькування), сприяння ненасильницькому спілкуванню, 

вирішенню конфліктних ситуацій та створення безпечного освітнього середовища: 

❖ 08.06.2021 –виїзна фокус-група у м. Святогірськ (огляд стану ведення типової 

документації практичного психолога; ознайомлення зі списком  здобувачів освіти, що 

потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги; вивчення психолого-педагогічних 

карток; вироблення алгоритму взаємодії; обговорення пакету психодіагностичних 

методик, корекційно-розвиткових програм); 

❖ 10.06.2021 – корекційно-розвивальне заняття для здобувачів освіти – тема 1 

«Встановлення контакту»; 

❖ 17.06.2021 – корекційно-розвивальне заняття для здобувачів освіти – тема 2 

«Мої потреби»; 

❖ 24.06.2021 – корекційно-розвивальне заняття для здобувачів освіти – тема 3 

«Мої емоції. Управління реакціями»; 

❖ 01.07.2021 – корекційно-розвивальне заняття для здобувачів освіти – тема 4 

«Мої емоції. Управління реакціями»; 

❖ 08.07.2021 – корекційно-розвивальне заняття для здобувачів освіти – тема 5 

«Соціальні зв’язки»; 
❖  

15.07.2021 – корекційно-розвивальне заняття для здобувачів освіти – тема 6 

«Соціальні зв’язки». 
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Серпень-грудень 2021 року 

❖ 25.08.2021 – інструктивно-методична нарада «Пріоритетні напрями роботи та 

актуальні питання організації діяльності фахівців психологічної служби у 2021-2022 

навчальному році»; 

❖ 27.08.2021 – інструктивно-методична нарада «Пріоритетні напрями роботи та 

актуальні питання організації діяльності фахівців психологічної служби у 2021-2022 

навчальному році»; 

❖ 08.09.2021 – онлайн семінар «Пріоритетні напрями роботи та організація 

діяльності соціального педагога системи освіти із міжвідомчими структурами, 

громадськими організаціями у наданні допомоги здобувачам освіти у 2021-2022 

навчальному році»; 

❖ 13.10.2021, 20.10.2021 – методичні онлайн студії «Профілактика суїцидальної 

поведінки: орієнтація на резилієнс як особистісний ресурс підлітків та учнівської 

молоді»; 

❖ 21.10.2021 – онлайн семінар «Профілактика правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних речовин серед неповнолітніх в закладах освіти Донецької 

області в 2021-2022 навчальному році»; 

❖ 03.11.2021 – онлайн конференція «Актуальні питання якісної організації діяльності 

фахівців психологічної служби щодо профілактики правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних речовин серед неповнолітніх в закладах освіти» на 2021-

2022 навчальний рік»; 

❖ 17.11.2021 – онлайн конференція «Сутність і основні стратегії професійної 

орієнтації здобувачів освіти»; 

❖ 26.11.2021 – сезонна Ресурсна майстерня профорієнтації за темою «Інноваційні 

траєкторії профорієнтаційної роботи з учнями» на базі Слов’янського міського центру 

зайнятості; були висвітлені наступні питання: «Професійна орієнтація як один із 

напрямів роботи практичного психолога у закладі освіти», «Реалізація Всеукраїнського 

проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії»;  

❖ 01.12.2021, 15.12.2021 – методичні онлайн студії «Соціально-психологічна 

дезадаптація підлітків як феномен суїцидальних проявів».  

Підготовка інформації та участь в роботі колегій, міжвідомчих 

координаційних рад: 

❖ 17.08.2021 – участь у спільній нараді керівників правоохоронних органів області та 

інших державних органів регіону з порядком денним: «Про стан профілактики і боротьбі 

з дитячою злочинністю та протидії домашньому насильству в Донецькій області» з 

висвітленням питання «Основні засади профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх фахівцями психологічної служби в закладах освіти Донецької 

області»; 
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❖ 15.09.2021 – підготовка інформації з питання: «Основні засади профілактики 

правопорушень та запобіганню насильства і жорстокому поводженню стосовно 

дітей фахівцями психологічної служби в закладах освіти Донецької області» для 

висвітлення на засіданні регіональної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії 

торгівлі людьми за участю представників структурних підрозділів облдержадміністрації, 

представників територіальних органів виконавчої влади, міжнародних та громадських 

організацій; 

❖ 21.09.2021 – підготовка інформації з питання: «Про заходи щодо профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх в закладах освіти Донецької області» для 

висвітлення на нараді департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

❖ 27.10.2021 – участь у спільній онлайн нараді департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації з питання щодо роботи з профілактики та попередження 

правопорушень серед учнівської молоді за участю керівників органів управління освітою 

територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні обласної ради; була 

висвітлена інформація «Актуальні питання щодо роботи з профілактики та 

попередження правопорушень серед учнівської молоді в діяльності фахівців 

психологічної служби закладів освіти Донецької області». 

❖ Створений відеоматеріал «Алгоритм дій  при потенційному суїциді здобувача 

освіти»  та  розповсюджений через соціальну мережу Facebook – у групі «Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти. 

Психологічна служба Донеччини». 

Фахівці КЗ ДНМЦ ПС були членами журі Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 

номінація «Розвивальні програми» (було розглянуто 11 робіт), який проводився з метою 

надання експертної підтримки та впровадження досягнень психологічної та 

соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників 

психологічної служби. Також, 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.,  брали участь у спільних заходах як доповідачі у: 

⮚ V ювілейному регіональному онлайн-фестивалі «Психофест інновацій» 

(проведено 3 майстер-класи для 150 учасників). 

⮚ Всеукраїнській конференції до 30-річчя психологічної служби у системі освіти 

України. 
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⮚ Експертному колі із експертами з сертифікації на тему «Психологічні аспекти в 

роботі експертів із сертифікації». 

⮚ Тренінгу «Комплексна психосоціальна підтримка і допомога найбільш вразливим 

групам населення поблизу лінії розмежування» (м. Святогірськ, за підтримки 

міжнародної організації Save the Сhildren). 

⮚ Вебінарі по використанню карткової ігрової методики «Коло безпеки» гра 

розроблена громадською організацією «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

⮚ Онлайн-презентації соціальних коміксів про протидію домашньому насильству та 

про наслідки збройного конфлікту на сході України. 

⮚ Засіданні «Круглого» столу щодо реалізації пілотного проекту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення» у Донецькій області, який був організований центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій області. 

⮚ Всеукраїнській онлайн-науково-практичній конференції за результатами ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми», яка була 

організована Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти».  

⮚ Семінарі з розвитку психічного здоров'я та психосоціальної підтримки для 

представників місцевих та міжнародних гуманітарних організацій, представників 

обласних центрів соціальних служб та Міністерств на національному рівні, проведення 

якого організував Глобальний саб-кластер захисту дітей України у співпраці з ЮНІСЕФ. 

⮚ Тренінгу «Надання першої психологічної допомоги та психосоціальної підтримки 

дітям та підліткам» за підтримкою саб-кластера захисту дітей України, Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Глобального саб-кластера захисту дітей. 

⮚ Круглому столі: «Психологічній службі системи освіти Дніпропетровщини 30 

років: досягнення та перспективи розвитку» за участю Флярковської О.В. - начальника 

відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» та В.Г. Панка - директора Українського НМЦ ПП СР. 

⮚ Форумі-практикумі «Приєднуйся до життя!», який організовано Головним 

управлінням Національної поліції в Донецькій області, відділом ювенальної превенції 

ГУНП в Донецькій області, Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за підтримки Маріупольської міської 

ради. 

⮚ Брифінгу до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який організовано 

представниками Національної соціальної сервісної служби, Міністерства внутрішніх 

справ України та Міграційної поліції, Міністерства освіти України та Міжнародної 

організації «А21». 
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⮚ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасна психологія і 

педагогіка: теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху пандемічних викликів» 

на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», кафедри психології. 

⮚ Нарадах ДОН ДОДА щодо діяльності фахівців психологічної служби системи 

освіти Донецької області за пріоритетними напрямами роботи. 

⮚ Онлайн зустрічах саб-кластерів з питань захисту дітей та ґендерно-зумовленого 

насильства. 
 

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 2022 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 ґендерної 

культури та ґендерної рівності в системі освіти; 
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● 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; 

● 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 2022 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 «Просвітницькі 

програми»; 

 функціонування 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:  

Протягом 

місяця  

Узгодження планів роботи з новопризначеними 

фахівцями психологічної служби закладів освіти. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

19.01.2022 р. Психологічна  майстерня «Підвищення якості 

консультативного напряму діяльності 

соціального педагога закладу освіти» для 

соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 
 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

26.01.2022 р. Онлайн конференція: Школа молодого фахівця: 

«Перші кроки на посаді практичного психолога та 

соціального педагога» для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До 

14.01.2022 р. 

Підготувати інформацію щодо професійної 

орієнтації здобувачів освіти за І півріччя 2021-2022 

навчального року на виконання розпорядження 

ДОДА. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали, презентації для 

проведення семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та 

інших заходів для фахівців психологічної служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

28.01.2022 р. 

Інформаційні та методичні матеріали: 

 на сайт комунального закладу «Донецький 

обласний навчально-методичний центр 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
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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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «Практичні психологи 

закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Практичні психологи СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР, ЗШІ». 

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 

14.01.2022 р. 

Інформація щодо професійної орієнтації здобувачів 

освіти. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

28.01.2022 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ ДНМЦ 

ПС за січень. 

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 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам центрів професійного розвитку 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС 

 
  

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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педагогічних працівників ТГ Донецької області (за 

запитом). 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби позашкільної освіти, 

ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ з питань ведення поточної 

документації. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань супроводу 

державних і регіональних програм. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби щодо узагальнення 

досвіду роботи в передатестаційний період.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

10.01.2022 

17.01.2022 

24.01.2022 

31.01.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-правової 

діяльності, ведення документації тощо (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

04.01.2022 

11.01.2022 

18.01.2022 

25.01.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

05.01.2022 

12.01.2022 

19.01.2022 

26.01.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з актуальних питань 

діяльності психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

05.01.2022 

12.01.2022 

19.01.2022 

26.01.2022 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ, психологам ЦПРПП з актуальних питань 

діяльності (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

06.01.2022 

13.01.2022 

20.01.2022 

27.01.2022 

Керівникам закладів позашкільної освіти, ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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 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 

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 

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». 

Цвентух А.В., 

Павлівська І.М., 

Матушенко О.А., 

методисти 

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; 

методисти 

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 

«Просвітницькі програми». 

Цвентух А.В., 

Павлівська І.М., 

Матушенко О.А., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ЛЮТИЙ  

 

 Провести:  

02.02.2022 Психологічний хаб «Особливості організації 

статевого виховання в закладах освіти в умовах 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 
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сьогодення» для практичних психологів/соціальних 

педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ. 

 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

09.02.2022 Вебінар «Організація профілактичної роботи 

щодо запобігання суїцидальних тенденцій серед 

здобувачів освіти: практичний аспект» для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби 

ТГ,  практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС  

10.02.2022 р. Теоретико-практичний семінар «Емоційна 

стабільність дорослого запорука успішного 

виховання емоційної культури дитини» для 

практичних психологів/соціальних педагогів 

ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

16.02.2022 Психологічний хаб «Особливості організації 

статевого виховання в закладах освіти в умовах 

сьогодення» для завідувачів (директорів) та 

фахівців ЦППСР,  керівників/координаторів 

психологічної служби ТГ,  практичних психологів 

ЗЗСО ТГ, в яких координація діяльності 

психологічної служби відбувається фахівцем 

(керівником) без фахової освіти, психологів 

ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

23.02.2022 Вебінар «Організація профілактичної роботи 

щодо запобігання суїцидальних тенденцій серед 

здобувачів освіти: практичний аспект» для 

практичних психологів/соціальних педагогів 

ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ . 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

24.02.2022 Теоретико-практичний семінар «Емоційна 

стабільність дорослого запорука успішного 

виховання емоційної культури дитини» для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби 

ТГ,  практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 
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відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

 

 

 Розробити (підготувати):  

До 

25.02.2021 р. 

Статистичну інформацію щодо стану кадрового 

забезпечення закладів і установ освіти фахівцями 

психологічної служби Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали, презентації для 

проведення семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та 

інших заходів для фахівців психологічної служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

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 

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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «Практичні психологи 

закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Практичні психологи СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

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

СОЦСР». 

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 

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  

05.02.2022 р. 

Інформацію щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

учнів та учнівської молоді в закладах освіти. 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

18.02.2022 р. 

Статистична інформація щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби 

ЗФПО. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

18.02.2022 р. 

Статистична інформація щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби 

ЗП(ПТ)О. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

18.02.2021 р. 

Статистична інформація щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Цвентух А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

запитом 

КЗ ДНМЦ ПС 

Інформація про моніторинг офіційних сайтів 

(сторінок психологічної служби, кабінетів 

практичних психологів/соціальних педагогів тощо) 

закладів освіти та якості їх наповнення. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

25.02.2021 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за лютий. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

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 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

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 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань ведення 

поточної документації. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань супроводу 

державних і регіональних програм. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області з питань атестації.   

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

07.02.2022  

14.02.2022 

21.02.2022 

28.02.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

01.02.2022 

08.02.2022 

15.02.2022 

22.02.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та 

ін. (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

02.02.2022 

09.02.2022 

16.02.2022 

23.02.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з актуальних 

питань діяльності психологічної служби (за 

запитом). 

 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.02.2022 

09.02.2022 

16.02.2022 

23.02.2022 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ, психологам ЦПРПП з актуальних питань 

діяльності (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.02.2022 

10.02.2022 

17.02.2022 

24.02.2022 

Керівникам закладів позашкільної освіти, ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ Донецької області. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

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. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

Методисти 

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 Донецькій області з питання 

законодавчої та правової сторони щодо 

профілактики проявів булінгу, кібербулінгу та 

мобінгу в закладах освіти у 2022 році. Координація 

дій відносно співпраці органів юстиції з закладами 

освіти Донецької області. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

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 «Просвітницькі 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:  

02.03.2022 Онлайн конференція «Актуальні питання 

професійної орієнтації: робота практичного 

психолога в контексті кар’єрного 

консультування здобувачів освіти» для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР 

практичної психології і соціальної роботи,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 
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координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

16.03.2022 Круглий стіл «Організація та проведення 

профілактичних заходів з подолання різних 

проявів насильства в сучасному світі» для 

практичних психологів/соціальних педагогів ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

23.03.2022 Професійна кооперація «Медіація в закладах 

освіти: проблеми та виклики».  Об’єднання 

координаторів ШСП для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

29.03.2022 Професійна кооперація «Медіація в закладах 

освіти: проблеми та виклики». Об’єднання 

координаторів ШСП для завідувачів (директорів) 

та фахівців ЦППСР,  керівників/координаторів 

психологічної служби ТГ,  практичних психологів 

ЗЗСО ТГ, в яких координація діяльності 

психологічної служби відбувається фахівцем 

(керівником) без фахової освіти, психологів 

ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.03.2022 

Моніторинг сайтів (кабінетів, сторінок) центрів 

практичної психології і соціальної роботи, 

психологічних служб ТГ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.03.2022 

Моніторинг сайтів (кабінетів, сторінок) 

психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

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. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Методичні матеріали, атестаційні роботи фахівців 

КЗ ДНМЦ ПС для підвищення кваліфікаційних 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 
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категорій та проходження атестації, атестаційною 

комісією ІІІ рівня. 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «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». 

Методисти  

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 і проаналізувати:  

До 

16.03.2022 р. 

Інформацію за І квартал 2022 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

запитом 

КЗ ДНМЦ 

ПС 

Інформацію про моніторинг офіційних сайтів 

психологічних служб ТГ (сторінок психологічної 

служби, кабінетів тощо) та якості їх наповнення. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В. 

За окремим 

запитом 

КЗ ДНМЦ 

ПС 

Інформацію про моніторинг офіційних сайтів 

(сторінок психологічної служби, кабінетів 

практичних психологів/соціальних педагогів тощо) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

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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ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ та 

якості їх наповнення. 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

25.03.2022 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за березень. 

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 ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

ведення поточної документації. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ з питань супроводу державних і регіональних 

програм. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

атестації (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

14.03.2022 

21.03.2022 

28.03.2022 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.03.2022 

15.03.2022 

22.03.2022 

29.03.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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02.03.2022 

09.03.2022 

16.03.2022 

23.03.2022 

30.03.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з актуальних питань 

діяльності психологічної служби (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.03.2022 

09.03.2022 

16.03.2022 

23.03.2022 

30.03.2022 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ, психологам ЦПРПП з актуальних питань 

діяльності (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

03.03.2022 

10.03.2022 

17.03.2022 

24.03.2022 

31.03.2022 

Керівникам закладів позашкільної освіти, ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ з метою підвищення їх професійної 

майстерності та ефективності профілактичної і 

просвітницької роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців 

психологічних служб закладів освіти області, які 

атестуються у 2021-2022 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 закладів освіти Донецької 

обласної ради, які атестуються у 2021-2022 

навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.03.2022 р. 

Підготувати експертні оцінки діяльності 

працівників психологічної служби закладів освіти, 

які атестуються у 2022 році: 

● Курська В.В., практичний психолог 

(Черкаська ЗОШ І-ІІ ст. Черкаської селищної ради 

Краматорського району); 

● Самарська М.В., практичний психолог 

(Білозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Покровського 

району); 

● Скіба Н.В., практичний психолог (ЗДО №25 

«Радість» Новодонецької селищної ради 

Краматорського району); 

● Ровба Н.М., практичний психолог (ЗДО №20 

«Сонечко» Новотроїцької селищної ради 

Волноваського району) 

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.  

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 
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методисти  

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 

Засіданнях атестаційних комісій І-ІІ рівня (за 

запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Семінарах, тренінгах, конференціях, вебинарах 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 

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:  

06.04.2022 Методична онлайн студія «Робота з батьками як 

одна з умов створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти» для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

13.04.2022 Інструктивно-методична нарада «Актуальні 

питання надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів психологічною службою закладу 

освіти за 2021-2022 навчальний рік задля 

забезпечення якісного аналізу діяльності 

практичних психологів» для завідувачів 

(директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
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14.04.2022 Інструктивно-методична нарада «Актуальні 

питання надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів психологічною службою закладу 

освіти за 2021-2022 навчальний рік задля 

забезпечення якісного аналізу діяльності 

практичних психологів» для ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

20.04.2022 Методична онлайн студія «Робота з батьками як 

одна з умов створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти» для завідувачів 

(директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

Павлівська І.М., 

Сафонова О.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

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. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «Практичні психологи 

закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи закладів професійної (професійно-

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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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». 

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 

29.04.2022 

Інформацію щодо впровадження у 2021-2022 

навчальному році Шкільних служб порозуміння 

(ШСП) для профілактики і розв’язання конфліктів у 

закладах освіти Донецької області. 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 

Інформацію щодо профілактики правопорушень, 

вживання наркотичних та психотропних речовин 

серед неповнолітніх у закладах освіти області за 

2021-2022 навчальний рік. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 

Інформацію за 2021-2022 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. 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за квітень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

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 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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освіти, ТГ Донецької області у 2021-2022 

навчальному році (за запитом). 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ, психологам ЦПРПП (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань ведення 

поточної документації. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань супроводу 

державних і регіональних програм. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань атестації (за 

запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

Протягом 

місяця 

Для фахівців психологічної служби ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ та 

керівників психологічних служб області з 

актуальних питань діяльності психологічної служби 

(за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Для фахівців психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, 

позашкільної освіти з питань складання та 

оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів 

за 2021-2022 навчальний рік. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Для завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ, 

психологів ЦПРПП з питань складання та 

оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів 

за 2021-2022 навчальний рік. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

15.04.2022 

Для фахівців психологічної служби щодо 

впровадження Шкільних служб порозуміння (ШСП) 

для профілактики і розв’язання конфліктів у 

закладах освіти  Донецької області у 2021-2022 

навчальному році. 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.04.2022 

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 

2021-2022 навчальному році. 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 

Для практичних психологів НРЦ, СШ, ЗСШІ, 

СОЦСР, ЗШІ щодо підготовки аналітично- 

інформаційних матеріалів за 2021-2022 навчальний 

рік. 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 

Для практичних психологів ЗП(ПТ)О освіти щодо 

підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів за 

2021-2022 навчальний рік. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 

Для практичних психологів ЗФПО з питань 

підготовки аналітично-інформаційних матеріалів за 

2021-2022 навчальний рік. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.04.2022 

Для соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо підготовки 

аналітично-інформаційних матеріалів за 2021-2022 

навчальний рік. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

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 
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 Експертна робота:  

До  

08.04.2022 

Підготувати експертні висновки щодо діяльності 

фахівців психологічної служби закладів освіти 

області, які атестуються у 2021-2022 навчальному 

році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

04.04.2022- 

20.04.2022 

Вивчення та оцінювання конкурсних програм 

обласного конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів П(ПТ)О області. 

Павлівська І.М., 

Матушенко О.А., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

 Взяти участь у:  

04.04.2022- 

08.04.2022 

І етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за напрямом 3.2. 

для спеціалістів психологічних служб (завідувачі 

(директори), методисти навчально-методичних 

кабінетів (центрів) психологічної служби, центрів 

практичної психології та соціальної роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

  

09.04.2022- 

24.09.2022 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.2. для спеціалістів психологічних служб 

(завідувачі (директори), методисти навчально-

методичних кабінетів (центрів) психологічної 

служби, центрів практичної психології та соціальної 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

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; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Засіданнях атестаційних комісій І-ІІ рівня (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

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): VІ регіональний онлайн-фестиваль 

«Психофест інновацій». 

 

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:  

11.05.2022 Круглий стіл «Інтернет-залежність української 

молоді. Соціальні мережі: психологічний 

аспект!» для практичних психологів/соціальних 

педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

18.05.2022 Круглий стіл «Інтернет-залежність української 

молоді. Соціальні мережі: психологічний 

аспект!»  для завідувачів (директорів) та фахівців 

ЦППСР,  керівників/координаторів психологічної 

служби ТГ,  практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(12.05.2022, 

13.05.2022) 

Співбесіди з практичними психологами ЗФПО щодо 

підсумків діяльності психологічної служби закладу 

освіти у 2021-2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Сафонова О.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(12.05.2022, 

13.05.2022) 

Співбесіди з практичними психологами СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо підсумків діяльності 

психологічної служби закладу освіти у 2021-2022 

навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(12.05.2022, 

13.05.2022) 

Співбесіди з практичними психологами ЗП(ПТ)О 

щодо підсумків діяльності психологічної служби 

закладу освіти у 2021-2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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За окремим 

графіком 

(12.05.2022, 

13.05.2022) 

Співбесіди з соціальними педагогами ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо 

підсумків діяльності психологічної служби закладу 

освіти у 2021-2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

(16.05.2022, 

17.05.2022) 

Співбесіди із завідувачами (директорами) та 

фахівцями ЦППСР,  керівниками/координаторами 

психологічної служби ТГ,  психологами  ЦПРПП 

щодо підсумків діяльності у 2021-2022 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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «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, ЗШІ». 

Методисти 

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 

 

 

 

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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 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

13.05.2022 

Інформацію щодо роботи з подолання дитячої 

безпритульності та бездоглядності у 2021-2022 

навчальному році. 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

запитом 

Інформацію щодо впровадження у закладах освіти 

інформаційно-освітньої протиалкогольної програми 

«Сімейна розмова» у 2021-2022 навчальному році. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.05.2022 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

фахівців психологічної служби ЗФПО за 2021-2022 

навчальний рік. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.05.2022 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

фахівців психологічної служби ЗП(ПТ)О за 2021-

2022 навчальний рік. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.05.2022 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

фахівців психологічної служби СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ за 2021-2022 навчальний рік. 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

20.05.2022 

Статистичну інформацію з питань діяльності  

соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ у 2021-2022 навчальному році. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

25.05.2022 

Статистичну інформацію щодо діяльності 

психологічної служби ТГ Донецької області у 2021-

2022 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

27.05.2022 

Аналітичну інформацію з питань діяльності 

психологічної служби області у 2021-2022 

навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

27.05.2022  

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за травень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.05.2022 

Інформацію за 2021-2022 навчальний рік щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.05.2022  

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; 

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 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

системи освіти щодо ведення поточної документації 

(за запитом). 

Методисти  

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 2021-2022 

навчальному році (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

Протягом 

місяця 

Для фахівців психологічної служби ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ та 

керівників психологічних служб області з 

актуальних питань діяльності психологічної служби 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

06.05.2022  

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; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

запитом 

Для фахівців психологічної служби з питань 

впровадження інформаційно-освітньої 

протиалкогольної програми «Сімейна розмова» у 

закладах освіти ТГ Донецької області (за запитом). 

Сафонова О.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.05.2022 

Для фахівців психологічної служби системи освіти 

області з питань надання інформації щодо 

психолого-педагогічного супроводу дітей з 

Цвентух А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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особливими освітніми потребами та стану розвитку 

інклюзивної освіти у 2021-2022 навчальному році у 

закладах освіти Донецької області. 

 Експертна робота:  

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:  

До 

31.05.2022 

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 

09.04.2022- 

24.09.2022 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.2. для спеціалістів психологічних служб 

(завідувачі (директори), методисти навчально-

методичних кабінетів (центрів) психологічної 

служби, центрів практичної психології та соціальної 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

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:  

22.06.2022 Інструктивно-методична онлайн-нарада «Підсумки 

роботи фахівців психологічної служби Донецької 

області за 2021-2022 навчальний рік з 

пріоритетних напрямів роботи. Частина 1» для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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23.06.2022 Інструктивно-методична онлайн-нарада «Підсумки 

роботи фахівців психологічної служби Донецької 

області за 2021-2022 навчальний рік з 

пріоритетних напрямів роботи. Частина 1» для 

практичних психологів/соціальних педагогів ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

29.06.2022 Інструктивно-методична онлайн-нарада «Підсумки 

роботи фахівців психологічної служби Донецької 

області за 2021-2022 навчальний рік з 

пріоритетних напрямів роботи. Частина 2» для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких координація 

діяльності психологічної служби відбувається 

фахівцем (керівником) без фахової освіти, психологів 

ЦПРПП. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

30.06.2022 Інструктивно-методична онлайн-нарада «Підсумки 

роботи фахівців психологічної служби Донецької 

області за 2021-2022 навчальний рік з 

пріоритетних напрямів роботи. Частина 2»  для 

практичних психологів/соціальних педагогів ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Підготувати:  

До  

30.06.2022 р. 

Інформаційно-аналітичні матеріали фахівців КЗ 

ДНМЦ ПС за напрямами роботи у 2021-2022 

навчальному році. 

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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «Практичні психологи 

закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Практичні психологи СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів 

фахової передвищої освіти, професійної 

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

СОЦСР». 

 

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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 Узагальнити та проаналізувати:  

До  

13.06.2022 р.  

Інформацію щодо психолого-педагогічного 

супроводу здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами та стану розвитку інклюзивної 

освіти  за 2021-2022 навчальний рік. 

Цвентух А.В., 

методист             

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

15.06.2022 р. 

Інформацію щодо психологічного супроводу 

адаптації здобувачів освіти до умов освітнього 

процесу за 2021-2022 навчальний рік. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

17.06.2022 р. 

 

Інформацію щодо стану профілактики суїцидальної 

поведінки за ІІ квартал 2022 року. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

22.06.2022 р. 

Інформацію щодо протидії торгівлі людьми за ІІ 

півріччя 2021-2022 навчального року. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

до 

23.06.2022 р. 

Інформацію щодо стану профілактики суїцидальної 

поведінки за 2021-2022 навчальний рік. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До  

24.06.2022 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за червень. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

27.06.2022 р. 

Інформацію щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

учнів та учнівської молоді в закладах освіти за 2021-

2022 навчальний рік. 

Шамардіна А.В.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

 27.06.2022 р. 

Інформацію щодо професійної орієнтації здобувачів 

освіти за ІІ півріччя 2021-2022 навчального року. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 
 

До 

30.06.2022 р. 

Інформацію щодо забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб за ІІ півріччя 2021-

2022 навчального  року. 

Цвентух А.В., 

методист             

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 

Протягом 

місяця 

Інформацію щодо діяльності психологічної служби 

області за напрямами роботи (за запитом ДОН 

ДОДА) 

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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методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за 

запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ,НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань ведення 

поточної документації. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ,НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань супроводу 

державних і регіональних програм. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О,  

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за 

запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Провести консультації:  

06.06.2022 

13.06.2022 
Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О,  СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації, 

планування діяльності на 2022-2023 навчальний рік 

тощо (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

07.06.2022 

14.06.2022 

21.06.2022 

28.06.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

01.06.2022 

08.06.2022 

15.06.2022 

22.06.2022 

29.06.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О,  

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
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01.06.2022 

08.06.2022 

15.06.2022 

22.06.2022 

29.06.2022 

 

 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.06.2022 

09.06.2022 

16.06.2022 

23.06.2022 

30.06.2022 

Керівникам позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, 

ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ,НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

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;  

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

09.04.2021- 

24.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.2. для спеціалістів психологічних служб 

(завідувачі (директори), методисти навчально-

методичних кабінетів (центрів) психологічної 

служби, центрів практичної психології та соціальної 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

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. 

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 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького НМЦ ПТО в рамках співпраці 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 
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ЛИПЕНЬ  

 

 Розробити (підготувати):  

До 

20.07.2021 р. 

Підготувати інформацію щодо професійної 

орієнтації учнівської молоді у закладах освіти 

області за ІІ півріччя 2021-2022 навчального року на 

виконання розпорядження ДОДА. 

Матушенко О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.07.2022 р. 

Методичні рекомендації для фахівців психологічної 

служби області з питань: 

● удосконалення роботи щодо запобігання 

самогубств серед здобувачів освіти у 2022-2023 

навчальному році; 

● професійної орієнтації та психолого-

педагогічного супроводу учнівської молоді у 

закладах освіти у 2022-2023 навчальному році. 

Матушенко О.А., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.07.2022 р. 

Методичні рекомендації для фахівців психологічної 

служби області з питань: 

● профілактики правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних речовин серед 

неповнолітніх у 2022-2023 навчальному році; 

● профілактики та виявлення булінгу 

(цькування) в закладах освіти у 2022-2023 

навчальному році. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.07.2022 р. 

Методичні рекомендації щодо роботи працівників 

психологічної служби з питань: 

● запобігання та протидії домашньому  

насильству у 2022-2023 навчальному році; 

● протидії торгівлі людьми у 2022-2023 

навчальному році; 

● забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, виховання ґендерної культури та 
ґендерної рівності в системі освіти у 2022-2023 

навчальному році. 

Сафонова О.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.07.2022 р. 

Методичні рекомендації щодо роботи працівників 

психологічної служби з питань: 

● подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності у 2022 – 2023 навчальному році; 

● профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнів та 

учнівської молоді в закладах освіти; 

● впровадження Шкільних служб порозуміння 

(ШСП)  для профілактики і розв’язання конфліктів у 

закладах освіти області у 2022-2023 навчальному 

році. 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

29.07.2022 р. 

Методичні рекомендації для фахівців психологічної 

служби області з питань: 

● психолого-педагогічного супроводу 

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами 

та стану розвитку інклюзивної освіти у 2022-2023 

навчальному році; 

● підтримки та інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у 2022-2023 навчальному році. 

● 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. 

Цвентух А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

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 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «Практичні психологи 

закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Практичні психологи СШ, НРЦ, ЗСШІ, 

СОЦСР, ЗШІ», «Соціальні педагоги закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти, СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

Методисти 

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 

 

 

 

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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 Узагальнити та проаналізувати:  

До 

15.07.2022 р. 

Перспективний план атестації фахівців 

психологічної служби у 2022-2023 навчальному 

році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.07.2022 р. 

Інформацію щодо виконання плану роботи КЗ 

ДНМЦ ПС за липень. 

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 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

системи освіти щодо ведення поточної документації 

(за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

щодо планування діяльності на 2022-2023 

навчальний рік (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

04.07.2022 

11.07.2022 

18.07.2022 

25.07.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О,  СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації, 

планування діяльності на 2022-2023 навчальний рік 

тощо (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

05.07.2022 

12.07.2022 

19.07.2022 

26.07.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

06.07.2022 

13.07.2022 

20.07.2022 

27.07.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О,  

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

06.07.2022 

13.07.2022 

20.07.2022 

27.07.2022 

 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,   

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП ТГ Донецької області щодо 

планування діяльності на 2022-2023 навчальний рік 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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07.07.2022 

14.07.2022 

21.07.2022 

28.07.2022 

Керівникам закладів позашкільної освіти, ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О,  СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ з метою підвищення їх професійної 

майстерності та ефективності профілактичної й 

просвітницької роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

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;  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Взяти участь у:  

09.04.2021- 

24.09.2021 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.2. для спеціалістів психологічних служб 

(завідувачі (директори), методисти навчально-

методичних кабінетів (центрів) психологічної 

служби, центрів практичної психології та соціальної 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

У роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах, щодо 

підвищення професійності методиста психологічної 

служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 

 Провести:  

25.08.2022 Інструктивно-методична нарада «Пріоритетні 

напрями роботи та актуальні питання організації 

діяльності фахівців психологічної служби у 2022-

2023 навчальному році» для завідувачів 

(директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких координація 

діяльності психологічної служби відбувається 

фахівцем (керівником) без фахової освіти, 

психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 

26.08.2022 Інструктивно-методична нарада «Пріоритетні 

напрями роботи та актуальні питання організації 

діяльності фахівців психологічної служби у 2022-

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 
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2023 навчальному році» для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

До 

19.08.2022 р. 

Циклограму надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів протягом навчального року завідувачами 

(директорами) та фахівцями ЦППСР,  

керівниками/координаторами психологічної служби 

ТГ, психологами ЦПРПП. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.08.2022 р. 

Циклограму надання інформаційно-аналітичних 

матеріалів фахівцями психологічної служби ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ Донецької 

області 2022-2023 навчальному році. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.08.2022 р. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

розвитку та організації діяльності психологічної 

служби Донецької області у 2022-2023 навчальному 

році. 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

19.08.2022 р. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

розвитку та організації діяльності психологічної 

служби  ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ Донецької області у 2022-2023 навчальному 

році. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготовка методичних матеріалів для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготовка розпорядчих документів 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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «Практичні психологи 

закладів фахової передвищої освіти», «Практичні 

психологи професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Практичні психологи спеціальних шкіл, 

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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навчально-реабілітаційних центрів, загальноосвітніх 

санаторних шкіл-інтернатів, СОЦСР, ЗШІ», 

«Соціальні педагоги закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

СШ, НРЦ, ЗСШІ, СОЦСР». 

 Узагальнити і проаналізувати  

До 

26.08.2022 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 

31.08.2022 р. 

Нормативно-правову базу щодо діяльності 

психологічної служби у 2022-2023 навчальному 

році. 

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 ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ  з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

ведення поточної документації. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ  з питань 

супроводу державних і регіональних програм. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Консультації:  

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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22.08.2022 

29.08.2022 

правової діяльності, ведення документації, 

планування діяльності на 2022-2023 навчальний рік 

тощо (за запитом). 

02.08.2022 

09.08.2022 

16.08.2022 

23.08.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

та молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

03.08.2022 

10.08.2022 

17.08.2022  

Фахівцям психологічної служби  ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

03.08.2022 

10.08.2022 

17.08.2022 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ, психологам ЦПРПП щодо планування діяльності 

на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
 

04.08.2022 

11.08.2022 

18.08.2022 

25.08.2022 

Керівникам ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ Донецької області з метою 

підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної й просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

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; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

Згідно з 

розпоряджен

ням 

Серпневій нараді ДОН ДОДА «Про підсумки роботи 

за 2022-2023 навчальний рік та підготовку до нового 

навчального року». 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС  

Згідно з 

планом 

роботи 

Донецького 

облІППО 

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

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

09.04.2022- 

24.09.2022 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.2 «Працівники психологічних служб 

системи освіти (завідувачі (директори), методисти 

навчально-методичних і методичних кабінетів 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В.,  

методист  
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(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня)». 

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. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ  

 

 Провести:  

07.09.2022 Онлайн конференція «Методи діагностики 

суїцидальних та соціально-небезпечних проявів в 

поведінці здобувачів освіти» для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС, 

Матушенко О.А., 

Сафонова О.В., 

Павлівська І.М.,  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

08.09.2022 Онлайн конференція «Методи діагностики 

суїцидальних та соціально-небезпечних проявів в 

поведінці здобувачів освіти»  для завідувачів 

(директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких координація 

діяльності психологічної служби відбувається 

фахівцем (керівником) без фахової освіти, 

психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС, 

Матушенко О.А., 

Сафонова О.В., 

Павлівська І.М., 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 

28.09.2022 Педагогічна майстерня «Підвищення якості 

профілактичного напряму діяльності соціального 

педагога закладу освіти» для соціальних педагогів 

ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС, 

Павлівська І.М., 

методист КЗ 

ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

15.09.2022 р. 

16.09.2022 р. 

Узгодження планів роботи на 2022-2023 навчальний 

рік із завідувачами (директорами) та фахівцями 

ЦППСР, керівниками/координаторами 

психологічної служби ТГ, психологами ЦПРПП. 

 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

22.09.2022 р. 

23.09.2022 р 

Узгодження планів роботи на 2022-2023 навчальний 

рік з практичними психологами закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 
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методист КЗ 

ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

22.09.2022 р. 

23.09.2022 р. 

Узгодження планів роботи на 2022-2023 навчальний 

рік з практичними психологами СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

методист КЗ 

ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

22.09.2022 р. 

23.09.2022 р. 

Узгодження планів роботи на 2022-2023 навчальний 

рік з практичними психологами ЗФПО. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Сафонова О.В., 

методист КЗ 

ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

22.09.2022 р. 

23.09.2022 р. 

Узгодження планів роботи на 2022-2023 навчальний 

рік з соціальними педагогами ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

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; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для 

фахівців психологічної служби. 

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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «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», 

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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«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 

15.09.2022 р. 

Інформацію за ІІІ квартал 2022 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Матушенко О.А., 

методист КЗ 

ДНМЦ ПС  

До 

30.09.2022 р. 

Інформацію про моніторинг офіційних сайтів 

психологічної служби ТГ та закладів освіти (сторінок 

психологічної служби, кабінетів тощо) 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В. 

методист КЗ 

ДНМЦ ПС 

До 

30.09.2022 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; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

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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ТГ,  психологам ЦПРПП щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

ведення поточної документації. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

супроводу державних і регіональних програм. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби системи освіти 

області щодо підготовки та оформлення 

статистичної інформації (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС  
 

 Консультації:  

05.09.2022 

12.09.2022 

29.09.2022 

26.09.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-правової 

діяльності, ведення документації, планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік тощо (за 

запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

06.09.2022 

13.09.2022 

20.09.2022 

27.09.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

07.09.2022  

14.09.2022 

21.09.2022 

28.09.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

07.09.2022  

14.09.2022 

21.09.2022 

28.09.2022 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ,  психологам ЦПРПП щодо планування 

діяльності на 2022-2023 навчальний рік (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

01.09.2022 

08.09.2022 

15.09.2022 

22.09.2022 

29.09.2022 

Керівникам ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з метою підвищення їх 

професійної майстерності та ефективності 

профілактичної й просвітницької роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
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 Взяти участь у:  

09.04.2022- 

24.09.2022 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за напрямом 3.2 

«Працівники психологічних служб системи освіти 

(завідувачі (директори), методисти навчально-

методичних і методичних кабінетів (центрів), 

практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

освіти різного рівня)». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

методист КЗ 

ДНМЦ ПС 

26.09.2022- 

01.10.2022 

ІІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 

напрямом 3.2 «Працівники психологічних служб 

системи освіти (завідувачі (директори), методисти 

навчально-методичних і методичних кабінетів 

(центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня)». 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора КЗ 

ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В., 

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 

Протягом 

місяця 

Заходах Донецького облІППО в рамках співпраці (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 

ЖОВТЕНЬ  

 

 Провести:  

05.10.2022 Онлайн семінар «18 жовтня Європейський день 

боротьби з торгівлею людьми. Актуальність 

проблеми та просвітницько-профілактична 

робота з учасниками освітнього процесу» для 

практичних психологів/соціальних педагогів ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Сафонова О.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

12.10.2022 Онлайн семінар «18 жовтня Європейський день 

боротьби з торгівлею людьми. Актуальність 

проблеми та просвітницько-профілактична 

робота з учасниками освітнього процесу» для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких координація 

діяльності психологічної служби відбувається 

фахівцем (керівником) без фахової освіти, 

психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС, 

Сафонова О.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
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19.10.2022 Онлайн тренінг «Травма. Етапи відновлення після 

травми» для практичних психологів/соціальних 

педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС, 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

26.10.2022 Онлайн тренінг «Травма. Етапи відновлення після 

травми» для завідувачів (директорів) та фахівців 

ЦППСР,  керівників/координаторів психологічної 

служби ТГ,  практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС,  

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Розробити (підготувати):  

До 

21.10.2022 р. 

Аналітичну інформацію щодо стану кадрового 

забезпечення психологічної служби області. 

Шамардіна А.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС  

До 

31.10.2022 р. 

Кейс для фахівців психологічної служби, які 

атестуються у 2022-2023 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

31.10.2022 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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «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 

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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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 

21.10.2022 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби ТГ 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

21.10.2022 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

ЗФПО. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

21.10.2022 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів СШ, 

ЗСШІ, НРЦ,  СОЦСР, ЗШІ.  

Цвентух А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

21.10.2022 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності практичних психологів 

ЗП(ПТ)О. 

Матушенко О.А.,  

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

21.10.2022 р. 

 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності соціальних педагогів ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ та якості їх 

наповнення. 

Павлівська І.М., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

26.10.2022 р. 

Статистичну інформацію щодо кадрового 

забезпечення діяльності психологічної служби ТГ, 

ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ та 

якості їх наповнення. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

28.10.2022 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 

31.10.2022 р. 

Інформацію, щодо атестації фахівців психологічної 

служби області атестаційними комісіями ІІ, ІІІ рівнів  

у 2022-2023 навчальному році. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

28.10.2022 р. 

Проведення відкритих заходів фахівцями 

психологічної служби області, які атестуються у 

2022-2023 навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
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До 

28.10.2022 р. 

Графіки виїзних (онлайн) заходів фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2022-2023 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 

 Надати методичну допомогу:  

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Новопризначеним фахівцям ЦППСР, керівникам/ 

координаторам психологічної служби ТГ,  

психологам ЦПРПП (за запитом). 

Лугінець Н.В.,  

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС, 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 

 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань 

ведення поточної документації. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів ЗДО, ЗЗСО, 

ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з 

питань супроводу державних і регіональних 

програм. 

Методисти 

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:  

03.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

31.10.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

04.10.2022 

11.10.2022 

18.10.2022 

25.10.2022 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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05.10.2022 

12.10.2022 

19.10.2022 

26.10.2022 

 

Фахівцям психологічної служби ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ, які атестуються у 

2022-2023 навчальному році атестаційними 

комісіями всіх рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

05.10.2022 

12.10.2022 

19.10.2022 

26.10.2022 

 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби 

ТГ, психологам ЦПРПП, які атестуються у 2022-2023 

навчальному році атестаційними комісіями всіх 

рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
 

06.10.2022 

13.10.2022 

20.10.2022 

27.10.2022 

 

Керівникам закладів позашкільної освіти, ЗДО, 

ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, 

ЗШІ з метою підвищення їх професійної 

майстерності та ефективності профілактичної та 

просвітницької роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Взяти участь у:  

27.09.2022- 

01.10.2022 

ІІ етапі курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за напрямом 3.2. 

для спеціалістів психологічних служб (завідувачі 

(директори), методисти навчально- методичних 

кабінетів (центрів) психологічної служби, центрів 

практичної психології та соціальної роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Цвентух А.В. 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Виїзних (онлайн) заходах фахівців психологічної 

служби в передатестаційний період.  

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 

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:  

02.11.2022 Теоретико-практичний семінар. Школа молодого 

фахівця: «Перші кроки на посаді практичного 

психолога та соціального педагога» для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

Лугінець Н.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 
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СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

09.11.2022 Професійна кооперація «Медіація в закладах 

освіти: проблеми та виклики» Об’єднання 

координаторів ШСП для завідувачів (директорів) та 

фахівців ЦППСР,  керівників/координаторів 

психологічної служби ТГ,  практичних психологів 

ЗЗСО ТГ, в яких координація діяльності 

психологічної служби відбувається фахівцем 

(керівником) без фахової освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Шамардіна А.В., 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

10.11.2022 Професійна кооперація «Медіація в закладах 

освіти: проблеми та виклики» Об’єднання 

координаторів ШСП для практичних 

психологів/соціальних педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Шамардіна А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

16.11.2022 Коворкінг «16 днів проти насильства. 

Актуальність проблеми подолання домашнього 

насильства щодо дітей, просвітницько- 

профілактична робота з учасниками освітнього 

процесу» для практичних психологів/соціальних 

педагогів ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Сафонова О.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

23.11.2022 Коворкінг «16 днів проти насильства. 

Актуальність проблеми подолання домашнього 

насильства щодо дітей, просвітницько- 

профілактична робота з учасниками освітнього 

процесу» для завідувачів (директорів) та фахівців 

ЦППСР, керівників/координаторів психологічної 

служби ТГ,  практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Сафонова О.В., 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

30.11.2022 Психологічний контент «Медіаграмотність як 

запорука компетентнісного викладання 

матеріалів під час проведення профілактичних 

заходів»  для практичних психологів/соціальних 

педагогів ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М.,  

Шамардіна А.В. 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших 

заходів для фахівців психологічної служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Підготувати розпорядчі документи щодо 

функціонування психологічної служби області.  

Лугінець Н.В.,  
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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 «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «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». 

Методисти 

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 

25.11.2022 р. 

Інформацію за І півріччя 2022-2023 навчального року 

щодо роботи з подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності. 

Шамардіна А.В. 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

29.11.2022 р. 

Інформація щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, виховання ґендерної 

культури та ґендерної рівності в системі освіти 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.11.2022 р. 

Інформація щодо профілактики правопорушень, 

вживання наркотичних та психотропних речовин 

серед неповнолітніх 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

30.11.2022 р. 

Інформацію щодо виконання Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» 

Сафонова О.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 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 ЗДО, ЗЗСО, 

позашкільної освіти, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, 

позашкільної освіти, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань ведення поточної 

документації. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, 

позашкільної освіти, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань супроводу державних і 

регіональних програм. 

Методисти 

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  

 Консультації:  

  07.11.2022 

14.11.2022 

21.11.2022 

28.11.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, ФПО, ЗП(ПТ)О, 

СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-

правової діяльності, ведення документації тощо (за 

запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

01.11.2022 

08.11.2022 

15.11.2022 

22.11.2022 

29.11.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

02.11.2022 

09.11.2022 

16.11.2022 

23.11.2022 

30.11.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, ФПО, 

ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ, які 

атестуються у 2022-2023 навчальному році 

атестаційними комісіями всіх рівнів (за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

https://dnmcps.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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02.11.2022 

09.11.2022 

16.11.2022 

23.11.2022 

30.11.2022 

 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР, 

керівникам/координаторам психологічної служби ТГ 

області, які атестуються у 2022-2023 навчальному 

році атестаційними комісіями всіх рівнів (за 

запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
 

03.11.2021 

10.11.2021 

17.11.2021 

24.11.2021 

Керівникам ЗДО, ЗЗСО, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з метою підвищення їх 

професійної майстерності та ефективності 

профілактичної та просвітницької роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців 

психологічної служби системи освіти області, які 

атестуються у 2022-2023 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 2022-2023 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.  

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 

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 
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ГРУДЕНЬ  

 

 Провести:  

01.12.2022 Психологічний контент «Медіаграмотність як 

запорука компетентнісного викладання матеріалів 

під час проведення профілактичних заходів»  для 

завідувачів (директорів) та фахівців ЦППСР,  

керівників/координаторів психологічної служби ТГ,  

практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких координація 

діяльності психологічної служби відбувається 

фахівцем (керівником) без фахової освіти, психологів 

ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС; 

Павлівська І.М.,  

Шамардіна А.В. 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 

07.12.2022 Методична онлайн студія «Психологічна допомога у 

разі самоушкоджуючої поведінки здобувача 

освіти» для практичних психологів/соціальних 

педагогів ЗДО, ЗЗСО, ЗФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Матушенко О.А. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

14.12.2022 Методична онлайн студія «Психологічна допомога у 

разі самоушкоджуючої поведінки здобувача 

освіти» для завідувачів (директорів) та фахівців 

ЦППСР,  керівників/координаторів психологічної 

служби ТГ,  практичних психологів ЗЗСО ТГ, в яких 

координація діяльності психологічної служби 

відбувається фахівцем (керівником) без фахової 

освіти, психологів ЦПРПП. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора  

КЗ ДНМЦ ПС;  

Матушенко О.А. 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

 Розробити (підготувати):  

Протягом 

місяця 

Підготувати методичні матеріали для проведення 

семінарів, нарад, тренінгів, вебінарів та інших заходів 

для фахівців психологічної служби. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

До 

23.12.2021 р. 

Проєкт річного плану роботи КЗ ДНМЦ ПС на 2023 

рік. 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

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; 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 
 

https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
https://dnmcps.com.ua/
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● у групу в Facebook «Психологічна служба 

Донеччини»; 

● у групи Viber «Керівники/координатори 

психологічних служб ТГ», «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». 

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:  

16.12.2022 Інформацію за І півріччя 2022-2023 навчального року 

щодо профілактики та виявлення булінгу в закладах 

освіти області. 

Павлівська І.М., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

19.12.2022 Інформацію за ІV квартал 2022 року щодо стану 

профілактики суїцидальної поведінки. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Матушенко 

О.А., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

20.12.2022 Інформацію за І півріччя 2022-2023 навчального року 

про організацію роботи щодо виконання плану заходів 

з протидії торгівлі людьми. 

Сафонова О.В., 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

23.12.2022 Інформація щодо забезпечення психологічного 

супроводу освітнього процесу та впровадження 

програм психоемоційної підтримки для учасників 

освітнього процесу. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

Сафонова О.В, 

Цвентух А.В., 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

23.12.2022 Інформацію за І півріччя 2022-2023 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). 

Цвентух А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 
 

https://www.facebook.com/groups/273346713875356/?ref=share
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27.12.2022 Інформацію за І півріччя 2022-2023 навчального року 

щодо впровадження Шкільних служб порозуміння 

(ШСП) для профілактики і розв’язання конфліктів у 

закладах освіти. 

Шамардіна А.В. 

методист 

КЗ ДНМЦ ПС 

29.12.2022 Інформацію за І півріччя 2022-2023 навчального року 

щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами та стану розвитку 

інклюзивної освіти в Донецькій області. 

Цвентух А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

30.12.2022 Інформацію щодо забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб. 

Цвентух А.В. 

методист  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

30.12.2022 Інформацію щодо психологічного супроводу 

адаптації здобувачів освіти до умов освітнього 

процесу. 

Павлівська І.М., 

методист 

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 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань психологічної 

допомоги учасникам освітнього процесу (за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань ведення поточної 

документації. 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

Протягом 

місяця 

Фахівцям психологічної служби закладів 

позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, 

ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з питань супроводу 

державних і регіональних програм. 

Методисти 

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/
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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:  

05.12.2022 

12.12.2022 

19.12.2022 

 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби 

ЗДО, ЗЗСО, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, 

СОЦСР, ЗШІ з питань нормативно-правової 

діяльності, ведення документації тощо (за запитом). 

Методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

06.12.2022 

13.12.2022 

20.12.2022 

27.12.2022 

Новопризначеним фахівцям психологічної служби та 

молодим спеціалістам ЗДО, ЗЗСО, позашкільної 

освіти ТГ Донецької області з питань ведення 

документації, нормативно-правової діяльності та ін. 

(за запитом). 

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

07.12.2022 

14.12.2022 

21.12.2022 

28.12.2022 

Фахівцям психологічної служби ЗДО, ЗЗСО, 

позашкільної освіти, ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, 

НРЦ, СОЦСР, ЗШІ, які атестуються у 2021-2022 

навчальному році атестаційними комісіями всіх рівнів 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

 

07.12.2022 

14.12.2022 

21.12.2022 

28.12.2022 

Завідувачам (директорам) та фахівцям ЦППСР,  

керівникам/координаторам психологічної служби ТГ 

Донецької області, які атестуються у 2022-2023 

навчальному році атестаційними комісіями всіх рівнів 

(за запитом). 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

01.12.2022 

08.12.2022 

15.12.2022 

22.12.2022 

29.12.2022 

Керівникам закладів позашкільної освіти, ЗДО, ЗЗСО, 

ФПО, ЗП(ПТ)О, СШ, ЗСШІ, НРЦ, СОЦСР, ЗШІ з 

метою підвищення їх професійної майстерності та 

ефективності профілактичної та просвітницької 

роботи. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 

 

 Експертна робота:  

За окремим 

графіком 

Ознайомитись з досвідом фахівців психологічної 

служби системи освіти області, які атестуються у 

2022-2023 навчальному році.  

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС 

За окремим 

графіком 

Стан ведення поточної документації та методичного 

забезпечення фахівців психологічної служби системи 

освіти області, які атестуються у 2022-2023 

навчальному році. 

Лугінець Н.В., 

в.о. директора 

КЗ ДНМЦ ПС; 

методисти 

КЗ ДНМЦ ПС  
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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 

Протягом 

місяця 

Вивчення та оцінювання конкурсних програм ІІ етапу 

(обласного) Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» в 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; 

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 

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» в номінації 

«Просвітницькі програми».  

Методисти  

КЗ ДНМЦ ПС 



 

71 

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  

НМЦ ПТО навчально методичний центр професійно-технічної освіти 

ЦППСР центр практичної психології і соціальної роботи 

ЦПРПП центр професійного розвитку педагогічних працівників 

ТГ територіальна громада 

ПРООН програма розвитку Організації Об’єднаних Націй 

СШ спеціальна школа 

НРЦ навчально-реабілітаційний центр 

ЗДО заклад дошкільної освіти 

ЗЗСО заклад загальної середньої освіти 

ЗП(ПТ)О заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

ЗСШІ загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

ЗФПО заклад фахової передвищої освіти 

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 2021 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.  19.01.2021 Психологічна 

допомога дітям і 

дорослим у кризових 

ситуаціях 

Вебінар  

(онлайн 

лекція) 

Освітній проєкт «На 

урок» 
Магдисюк Людмила - 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

практичної та клінічної 

психології Волинського 

національного університету 

імені Лесі Українки, 

арттерапевт, практичний 

психолог 

Павлівська І.М. 

2.  20.01.2021 Сучасні стандарти 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

особливими 

освітніми потребами. 

Тема 1. 

«Сучасні стандарти 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

порушеннями 

Вебінар  Центр здоров'я і 

розвитку «Коло 

сім'ї» за підтримки 

українсько-

швейцарського 

проєкту «Психічне 

здоров'я для 

України» (Mental 

Heath for Ukraine, 

MH4U) спільно з 

Амі Ханреді, PhD, професор 

Каліфорнійського державного 

університету в Нортрідж, 

директор Cal-TASH, 

адвокатура осіб з особливими 

освітніми потребами; 

Мішель Хені, PhD, професор 

кафедри спеціальної освіти 

Освітнього коледжу імені 

Майкла Д. Ейснера 

Скиба О.Ю. 

Павлівська І.М. 
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інтелектуального 

розвитку» 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

Каліфорнійського державного 

університету в Нортрідж, 

президент та голова ради 

директорів Інституту CHIME, 

який спеціалізується в 

напрямку розробки моделі 

інклюзивної освіти  

(Каліфорнія, США) 

3.  21.01.2021 Мирна школа: мета 

чи шлях 

Панельна 

дискусія 

Інститут миру і 

порозуміння 

Енді Вільямс - Monmouth 

Comprehensive school UK 

Оксана Дашко - медіаторка, 

тренерка Національної 

тренерської та медіаторської 

мережі ГО «Ла Страда -

Україна” 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

4.  22.01.2021 Мирна школа. Нова 

реальність. Як 

трансформуватися 

вслід за світом 

Панельна 

дискусія 

Інститут миру і 

порозуміння у 

співпраці з ІМЗО 

МОНУ та УНМЦ 

ПП СР 

Енді Вільямс - Monmouth 

Comprehensive school UK 

Оксана Дашко - медіаторка, 

тренерка Національної 

тренерської та медіаторської 

мережі ГО «Ла Страда -

Україна» 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

Лютий 

1.  19.02.2021 Сучасні стандарти 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

особливими 

освітніми потребами. 

Тема 2. 

Вебінар  Центр здоров'я і 

розвитку «Коло 

сім'ї» за підтримки 

українсько-

швейцарського 

проєкту «Психічне 

Мішель Хені, PhD, професор 

кафедри спеціальної освіти 

Освітнього коледжу імені 

Майкла Д. Ейснера 

Каліфорнійського державного 

університету в Нортрідж, 

Скиба О.Ю., 

Павлівська І.М. 
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«Сучасні стандарти 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

дислексією» 

здоров'я для 

України» (Mental 

Heath for Ukraine, 

MH4U) спільно з 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

президент та голова ради 

директорів Інституту CHIME; 

Амі Ханреді, PhD, професор 

Каліфорнійського державного 

університету в Нортрідж, 

директор Cal-TASH, 

адвокатура осіб з особливими 

освітніми потребами 

(Каліфорнія, США) 

2.  23.02.2021 АВА-терапія: модель 

застосування 

поведінкового 

керівництва у роботі 

з дітьми з розладами 

розвитку  

   

     

 

Вебінар 

(частина І) 

Центр здоров’я та 

розвитку «Коло 

сім’ї» у співпраці з 

україно-

швейцарським 

проектом «Психічне 

здоров’я для 

України», який 

реалізується за 

підтримки 

Швейцарії та 

Міністерства освіти 

і науки України, 

департаменту освіти 

і науки Львівської 

обласної державної 

адміністрації, 

управління освіти 

Львівської міської 

ради 

Корі Штамп поведінковий 

аналітик, викладач 

бакалаврської програми з 

АВА-терапії університету 

штату Орегон (Орегон, США) 

 

Скиба О.Ю. 

Павлівська І.М. 
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3.  24.02.2021 АВА-терапія: модель 

застосування 

поведінкового 

керівництва у роботі 

з дітьми з розладами 

розвитку  

Вебінар 

(частина ІІ) 

Центр здоров’я та 

розвитку «Коло 

сім’ї» у співпраці з 

україно-

швейцарським 

проектом «Психічне 

здоров’я для 

України», який 

реалізується за 

підтримки 

Швейцарії та 

Міністерства освіти 

і науки України, 

департаменту освіти 

і науки Львівської 

обласної державної 

адміністрації, 

управління освіти 

Львівської міської 

ради 

Корі Штамп поведінковий 

аналітик, викладач 

бакалаврської програми з 

АВА-терапії університету 

штату Орегон (Орегон, США) 

 

Скиба О.Ю. 

Павлівська І.М. 

Березень 

1. 11.03.2021 Суїцидальна 

поведінка у підлітків: 

причини виникнення 

та алгоритми 

подолання 

Вебінар Національна 

всеосвітня 

спільнота 

«Всеосвіта» 

 

Литвиненко Олена 

Олександрівна, кандидат 

психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

Київського університету ім. 

Б.Грінченка, когнітивно-

поведінковий психотерапевт 

Матушенко О.А. 
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2. 18.03.2021 Превенція 

деструктивної 

поведінки (в т.ч. 

суїцидів) дітей і 

підлітків в Україні 

Вебінар Проєкт 

#stop_sexтинг 
Служба захисту 

дітей 

Анастасія Дьякова, 

координатор програм в Офісі 

уповноваженого президента 

України по правам дитини; 

Маргарита Ізотова, клінічний 

психолог, експерт ООН з 

кризових ситуацій, член 

асоціації когнітивно-

поведінкової терапії; 

Майя Русакова, доцент 

кафедри прикладної і 

отраслевої соціології СПбГУ; 

Аліна Касілова, менеджер 

навчальної діяльності 

проєкту #stop_sexтинг, 

дитячий та підлітковий 

психолог 

Матушенко О.А. 

3.  19.03.2021 Технології 

забезпечення роботи 

практичного 

психолога з дітьми та 

молоддю з 

особливими 

освітніми потребами 

Круглий стіл 

 

 

Лабораторія 

психології 

спілкування 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України 

Факультет 

педагогіки та 

психології НПУ 

Озерова Т.Я., начальник 

Управління Державної служби 

якості освіти у Запорізькій 

області; 

Баранцова 

Т.В., Урядова Уповноважена з 

прав осіб з інвалідністю; 

Миронова С.П., доктор 

пед.наук, професор, завідувач 

кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної 

освіти Кам’янець-

Скиба О.Ю. 

Павлівська І.М. 
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імені М.П. 

Драгоманова 

Кафедра соціальної 

роботи та 

педагогіки 

Відкритого 

міжнародного 

університету 

розвитку людини 

«Україна» 

Кафедра 

корекційної 

педагогіки та 

інклюзивної освіти 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка 

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка та ін. 

 

4.  19.03.2021 Технології 

забезпечення роботи 

практичного 

психолога з дітьми та 

молоддю з 

особливими 

освітніми потребами 

Секція 1. 

«Інклюзивна освіта: 

реалії і перспективи» 

Науково 

методичний 

семінар 

Лабораторія 

психології 

спілкування 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України 

Факультет 

педагогіки та 

Секція 1. 

Заварова Н., завідувач 

науково-методичної 

лабораторії корекційної та 

інклюзивної освіти КЗВО 

«Одеська академія 

неперервної освіти»; 

Обухівська А.Г., завідувач 

лабораторії психологічного 

Скиба О.Ю. 

Павлівська І.М. 
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Секція 2. «Соціальна 

робота з дітьми та 

молоддю з 

особливими 

потребами» 

Секція 3. 

«Професійна 

підготовка фахівців 

до роботи з дітьми з 

особливими 

потребами» 

психології НПУ 

імені М.П. 

Драгоманова 

Кафедра соціальної 

роботи та 

педагогіки 

Відкритого 

міжнародного 

університету 

розвитку людини 

«Україна» 

Кафедра 

корекційної 

педагогіки та 

інклюзивної освіти 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка 

супроводу дітей з ООП УНМЦ  

ПП СР НАПН України; 

Митник О.Я., завідувач 

кафедри ПП, НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, доктор пед.наук; 

Чуйко О.В., завідувач кафедри 

соц.реабіліт. та соц.педагогіки 

КНУ ім. Т. Шевченка; 

Лушин П.В., проф.кафедри 

ПУ ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор 

псих. наук та ін. 

Секція 2. 

Лапа В.М., викладач кафедри 

СР КЗВО «Хортицька 

національна навчально-

реабілітаційна академія»; 

Остролуцька Л.І., методист 

Київського міського центру 

соціальних служб; 

Ілініч С.Ю. – заст.директора з 

науково-педагогічної роботи, 

міжнародної д-ті та 

інклюзивної освіти 

Вінницького соціально-

економічного інституту 

університету «Україна»; 
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Туровець Г.М., лікар, 

фізичний терапевт, 

ерготерапевт та ін. 

 Секція 3. 

Виговська М.О., директор ІРЦ 

№3 Деснянського району м. 

Києва та ін. 

5.  22.03.2021 Методологія 

проведення уроків з 

попередження 

сексуального 

насильства для учнів 

початкової школи 

 

Вебінар в 

рамках курсу 

«Попереджен

ня, виявлення 

та реагування 

у випадку 

сексуального 

насильства 

над дітьми» 

МБО «Служба 

порятунку дітей» на 

замовлення 

Уповноваженого 

Президента України 

з прав дитини М. 

Кулеби 

Олена Капральська, фахівець з 

освітніх програм МБО 

«Служба порятунку дітей» 

Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

6. 23.03.2021 Психологічні аспекти 

побудови процесу 

взаємодії та 

спілкування з дітьми, 

що зазнали 

сексуального 

насильства 

Вебінар в 

рамках курсу 

«Попередженн

я, виявлення 

та реагування 

у випадку 

сексуального 

насильства 

над дітьми» 

МБО «Служба 

порятунку дітей» на 

замовлення 

Уповноваженого 

Президента України 

з прав дитини М. 

Кулеби 

Наталія Захарова, психолог 

МБО «Служба порятунку 

дітей»; Маргарита 

Зімборовська, провідний 

фахівець відділення 

психологічного забезпечення 

відділу кадрового 

забезпечення Дніпровського 

державного університету 

внутрішніх справ, психолог, 

психотерапевт, тренер 

Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 
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7. 24.03.2021 Правові основи 

захисту дітей від 

сексуального 

насильства 

Вебінар в 

рамках курсу 

«Попереджен

ня, виявлення 

та реагування 

у випадку 

сексуального 

насильства 

над дітьми» 

МБО «Служба 

порятунку дітей» на 

замовлення 

Уповноваженого 

Президента України 

з прав дитини М. 

Кулеби 

Світлана Семенюк, юрист 

МБО «Служба порятунку 

дітей» 

Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

Квітень 

1.  08.04.2021 Безпека у мережі 

інтернет: чи не 

похитнеться твоя 

впевненість 

Вебінар  Youth MediaLab 

Платформа 

шкільних та 

молодіжних медіа 

України 

Альона Кривуляк - 

координаторка Національної 

гарячої лінії для дітей та 

молоді 

 

Павлівська І.М. 

2. 18.04.2021 Суїцид. Говорити 

заборонено мовчати 

Онлайн 

дискусія 

Cru Military Ukraine 

 

Олександр Чаморсов, 

клінічний психолог 

Матушенко О.А. 

3. 20.04.2021 Ювілейний V 

регіональний онлайн-

фестиваль 

«Психофест 

інновацій» 

Регіональний 

онлайн-

фестиваль 

ДонОблІППО Карпенко В., начальник 

відділу інклюзивної освіти та 

соціального захисту дітей 

ДОН ДОДА; Малєєв Д., 

проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної 

діяльності ДонОблІППО; 

Поуль В., завідувач кафедри 

психології та розвитку 

особистості ДонОблІППО; 

Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

https://www.facebook.com/CruMilitaryUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZUzdIiaTDXVQcxODEChFDoukA_1SvLv7Qd3FCpSvbozJoX6ebeuLSgzjU6aB5062LFFC6P8m1bubtaxsWXqmzKgqIVSWvlmmvWhANB9qSaejZOlb1ubC1BGhTTJU6gKmj9MGRSLlB2sCRHyZ2Z3Z9JVpGYa1Z3sVM-tkCrnP8a3OA&__tn__=kC%2CP-y-R
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Лугінець Н., в.о. директора 

Донецького обласного 

навчально-методичного 

центру психологічної служби 

системи освіти; Головко В., 

завідувач центру методичної 

та психологічної служби 

Бахмутської ТГ; Кайоткіна Т., 

завідувач центру практичної 

психології і соціальної роботи 

Костянтинівської ТГ; Козлова 

О., директор центру 

практичної психології і 

соціальної роботи 

Маріупольської ТГ та ін. 

4. 23.04.2021 Всеукраїнська 

науково-методична 

онлайн-конференція, 

присвяченої 30-річчю  

психологічної 

служби у системі 

освіти України 

 

Всеукраїнська 

науково-

методична 

онлайн-

конференція 

Державна наукова 

установа «Інститут 

модернізації змісту 

освіту» спільно з 

Українським 

науково-

методичним 

центром практичної 

психології і 

соціальної роботи 

НАПНУ України та 

Центральним 

інститутом 

післядипломної 

Шкарлет Сергій Миколайович,  

Міністр освіти і науки 

України; Баженков Євген 

Володимирович, директор 

ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти»; Флярковська 

Ольга Василівна, начальник 

відділу наукового та 

навчально-методичного 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ 

«Інститут модернізації змісту 

освіти», кандидат 

Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 
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освіти Державного 

закладу вищої 

освіти «Університет 

менеджменту 

освіти» НАПНУ 

педагогічних наук. Тема:  

«Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

психологічної служби у 

системі освіти України»; 

Максименко Сергій 

Дмитрович,  директор 

Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України, 

дійсний член (академік) 

НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і 

техніки України. Тема: 

«Теоретико-методологічні 

засади психологічної практики 

в сучасних умовах»; Панок 

Віталій Григорович, директор 

Українського НМЦ 

практичної психології і 

соціальної роботи НАПН 

України, доктор 

психологічних наук, професор. 

Тема: «Психологічна служба в 

контексті освітніх реформ: 

досягнення, виклики, 

перспективи» та ін. 
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5. 28.04.2021 Первинне інтерв’ю з 

дитиною, яка 

ймовірно 

постраждала від 

сексуального 

насильства 

Навчальний 

вебінар 

МБО «Служба 

порятунку дітей» 

Наталія Захарова, психолог 

МБО «Служба порятунку 

дітей» 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

6. 28.04.2021 Забезпечення 

емоційного здоров’я 

здобувачів освіти та 

педагогів 

Вебінар Національна 

всеосвітня 

спільнота 

«Всеосвіта» 

Коджі Окумора, доктор 

філософії, психолог-

консультант, виробничий 

психолог 

Матушенко О.А. 

Травень 

1. 08.05.2021 Суїцид-v2. Як 

допомогти, 

попередити, завадити 

Онлайн 

дискусія 

Cru Military Ukraine 

 

Олександр Чаморсов, 

клінічний психолог 

Матушенко О.А. 

2.  19.05.2021 Підлітки та тема 

смерті 

Вебінар Інститут психології 

здоров'я Institute of 

Health Psychology 

Наталія Пашко, координаторка 

напрямку по роботі з дітьми та 

підлітками Інституту 

психології здоров'я 

Матушенко О.А. 

Червень 

1. 11.06.2021 Особливості 

використання 

карткової ігрової 

методики «Коло 

безпеки», 

спрямованої на 

попередження та 

подолання булінгу, 

кібербулінгу, 

Вебінар Всеукраїнський 

громадський центр 

«Волонтер» 

Катерина Пуха Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 

https://www.facebook.com/CruMilitaryUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZUzdIiaTDXVQcxODEChFDoukA_1SvLv7Qd3FCpSvbozJoX6ebeuLSgzjU6aB5062LFFC6P8m1bubtaxsWXqmzKgqIVSWvlmmvWhANB9qSaejZOlb1ubC1BGhTTJU6gKmj9MGRSLlB2sCRHyZ2Z3Z9JVpGYa1Z3sVM-tkCrnP8a3OA&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Institute-of-Health-Psychology-100527365008186/
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Institute-of-Health-Psychology-100527365008186/
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Institute-of-Health-Psychology-100527365008186/
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домашнього 

насильства тощо 

2. 16.06.2021 «Обговорення 

труднощів у наданні 

послуг для сімей у 

контексті 

децентралізації». 

  

 

онлайн 

зустріч саб-

кластеру 

Саб-кластер захисту 

дітей під 

керівництвом 

Юнісеф 

Катерина Мартиненко 

координатор саб-кластеру 

захисту дітей,   представники 

міжнародних і громадських 

організацій, а також органів 

державної влади. 

Сафонова О.В. 

3. 22.06.2021 Виклики і 

перспективи 

організації 

комплексної 

допомоги дітям з 

аутизмом в Україні 

Міжнародна 

конференція 

Центр здоров'я і 

розвитку «Коло 

сім'ї» 

Леся Підлісецька «Організація 

надання послуг дітям з 

аутизмом та їхнім сім’ям в 

Україні»; 

Юліана Маслак «Модель 

раннього втручання для дітей 

з РСА»; 

Корі Штамп (США) 

«Поведінкова терапія на 

допомогу дітям з аутизмом»; 

Христина Ільків «Правові 

аспекти інклюзивного 

супроводу дітей з аутизмом»; 

Олена Ончул «Сила 

батьківства або в пошуках 

підтримки» 

 

Скиба О.Ю. 
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4. 29.06.2021 Алгоритм дій у 

випадку підозри 

сексуального 

насильства над 

дитиною 

Вебінар МБО «Служба 

порятунку дітей» 

Світлана Семенюк, юрист 

МБО «Служба порятунку 

дітей» 

Матушенко О.А. 

Липень 

1.  08.07.2021 Освіта можливостей: 

нові горизонти 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти в 

Україні. 

Тема І дня – участь 

Міністерства освіти і 

науки України у 

понад 10 

міжнародних 

проєктах та активне 

залучєння 

міжнародних 

експертів до 

реформування галузі.  

Національна 

конференція 

І день 

Міністерство освіти 

і науки України за 

фінансової 

підтримки 

Європейського 

Союзу в межах 

Програми ЄС 

«EU4Skills: кращі 

навички для 

сучасної України»  

Працівники Міністерства 

освіти і науки України, 

народні депутати України, 

експерти міжнародних 

організацій, роботодавці, 

представники закладів 

професійної освіти та 

навчально-методичних центрів 

Матушенко О.А. 

2.  08.07.2021 

 

Візування 

антикорупційним 

уповноваженим 

проєктів актів 

організації 

публічного сектору 

Вебінар-

методична 

настанова 

Департамент 

запобігання та 

виявлення корупції 

Національного 

агентства з питань 

запобігання 

корупції 

Сергій Деркач, керівник 

Департаменту запобігання та 

виявлення корупції НАЗК – 

«Функція уповноваженого з 

візування актів: мета і 

значення для запобігання 

Скиба О.Ю. 
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корупції у організації 

публічного сектору»; 

Василь Гриценко, головний 

спеціаліст відділу проведення 

антикорупційної експертизи 

НАЗК – «Особливості 

виявлення корупціогенних 

факторів у проєктах актів, 

алгоритм візування актів 

уповноваженим»; 

Наталія Панафеда, керівниця 

відділу координації 

уповноважених підрозділів у 

сфері правосуддя, 

правоохоронної діяльності та 

безпеки НАЗК – «Інтеграція 

функції візування проєктів 

актів у загальні процеси 

діяльності організації та 

роботу уповноваженого» 

3.  09.07.2021 Освіта можливостей: 

нові горизонти 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти в 

Україні. 

Теми ІІ дня – 

співробітництво з 

роботодавцями, 

Національна 

конференція 

ІІ день 

Міністерство освіти 

і науки України за 

фінансової 

підтримки 

Європейського 

Союзу в межах 

Програми ЄС 

«EU4Skills: кращі 

Працівники Міністерства 

освіти і науки України, 

народні депутати України, 

експерти міжнародних 

організацій, роботодавці, 

представники закладів 

професійної освіти та 

навчально-методичних центрів 

Матушенко О.А. 
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розвиток дуальної 

освіти, ефективна 

комунікація сфери та 

профконсультування 

навички для 

сучасної України»  

4.  13.07.2021 

 

Емоційний ресурс і 

психологічне 

здоров'я педагога: 

засоби збереження та 

відновлення. 

Підвищуємо 

психологічну 

компетентність 

Всеукраїнськи

й семінар-

практикум з 

елементами 

тренінгу 

Національна 

всеосвітня 

спільнота 

«Всеосвіта» 

Швень Ярослава Леонідівна, 

кандидатка психологічних 

наук, доцентка кафедри 

філософії і освіти дорослих 

Державного закладу вищої 

освіти «Університет 

менеджменту освіти»; 

Овдієнко Анна Іванівна, 

практична психологиня, 

провідна фахівчиня відділу 

психолого-методичної 

підтримки Служби освітнього 

омбудсмена, магістерка 

практичної психології; 

Ілляхова Марина 

Володимирівна, кандидатка 

філософських наук, доцентка 

кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального 

інституту післядипломної 

освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України 

Матушенко О.А. 
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5.  16.07.2021 Інклюзивна освіта в 

середній та старшій 

школі 

Вебінар Освітній проєкт На 

Урок 

Івашура Наталія, викладач 

кафедри корекційної освіти та 

спеціальної психології КЗ 

«Харківська гуманітарно-

педагогічна академія», 

дефектолог КУ 

«Новопокровський ІРЦ» 

Скиба О.Ю. 

6. 

 

22.07.2021 Гуманітарний 

програмний цикл 

2021-2022: 

пріоритети 

Протекшн кластера 

та саб-кластера ГЗН   

Онлайн 

зустріч      

саб-кластеру 

Саб-кластеру з 

питань ґендерно 

зумовленого 

насильства (ГЗН). 

Олена Кочемировська 

координатор саб-кластеру з 
ґендерно зумовленого 

насильства, представники 

міжнародних і громадських 

організацій, а також органів 

державної влади. 

Сафонова О.В. 

7. 22.07.2021

- 

23.07.2021 

Сучасні підходи до 

діагностики та 

допомоги дітям з 

розладом із 

дефіцитом уваги і 

гіперактивності (2 

частини) 

Вебінар Центр здоров'я і 

розвитку «Коло 

сім'ї» 

Угрин Денис, 
великобританський дитячий 

психіатр, керівник 

магістерської програми 

«Психічне здоров’я дітей і 

молоді» Королівського 

коледжу у Лондоні 

Скиба О.Ю. 

8. 29.07.2021 «Посилюємо 

PowerPoint: 

доповнення та 

плагіни для 

оформлення та 

організації 

інтерактивного 

навчання» 

Вебінар Освітній проєкт «На 

урок» 

Понежа Наталія 

вчитель історії, медіатренер, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Першотравенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 

Шамардіна А.В. 

https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
https://uni.naurok.com.ua/ru/eu1_link_tracker?hash=6i8mrtdu5to9m1jpefikwgg4ic68tmmcqoxpfh95zkmgjdck833hi3d9e4mj3exjcuuwhgs9ixagd13zihsmzshy5aowdd7qha5xwei84x8qah9jxb9y1f3s9ax9sctoo3nnup8858ynia9c8fmf16firx6dgp6x4p355n876gcoug1tf4i7pm5cggsjhskx4jiibhh75grgptdcf43dqtamderf98izprdw7d4tsse3eskhiii9kywf4thjycw746h5djbse5by5yahxdo39watnsxoiq5fetrm44dqieejsta9bxyxwqt84wi7c6gfi&url=aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3NpdGUvYXV0aD9rZXk9OFc5ZHM4dHVGaFJlNkZRZEo5TmJwUzBDRkJWdVd4ZmgmdG89aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3dlYmluYXIvcG9zaWx5dWVtby1wb3dlcnBvaW50LWRvcG92bmVubnlhLXRhLXBsYWdpbmktZGx5YS1vZm9ybWxlbm55YS10YS1vcmdhbml6YWNpLWludGVyYWt0aXZub2dvLW5hdmNoYW5ueWE~&uid=NDQyNDkyMA~~&ucs=244c28f43169bd2def1a4127840109e4
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Серпень 

1. 26.08.2021 «Тенденції розвитку 

сучасної освіти: 

готовність до нового 

2021-2022 

навчального року» 

Конференція Національна освітня 

спільнота 

«Всеосвіта» 

Стефанишин Анжела 

Сергіївна, начальниця відділу 

роботи з експертами 

управління Державної служби 

якості освіти у Львівській 

області; 

Громовий Віктор 

Володимирович, освітній 

експерт, Заслужений вчитель 

України, шеф-редактор 

порталу «Освітня політика»; 

Верещак Людмила Борисівна, 

директорка КУ 

«Бердичівський інклюзивно-

ресурсний центр» 

Бердичівської міської ради, 

дефектологиня, логопединя, 

реабілітологиня;  

Святенко Олена 

Володимирівна, начальниця 

відділу базової освіти 

управління роботи із 

закладами загальної середньої 

та дошкільної освіти 

департаменту інституційного 

аудиту Державної служби 

якості освіти України та інші 

 

Лугінець Н.В. 

Сафонова О.В. 

Скиба О.Ю. 

Шамардіна А.В. 

Павлівська І.М. 

Матушенко О.А. 
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Вересень 

1. 13.09.2021 «Обговорення 

пріоритетів 

реагування на 2022 

рік» 

 

 

Онлайн 

зустріч саб-

кластеру 

захисту дітей 

Саб-кластер захисту 

дітей під 

керівництвом 

Юнісеф 

 

 

Катерина Мартиненко 

координатор саб-кластеру 

захисту дітей,   представники 

міжнародних і громадських 

організацій, а також органів 

державної влади. 

Сафонова О.В. 

2. 15.09.- 

17.09.2021 

«Надання першої 

психологічної 

допомоги та 

психосоціальної 

підтримки дітям та 

підліткам» 

Семінар 

(Київ) 

За підтримкою саб-

кластера захисту 

дітей України, 

Представництва 

Дитячого Фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) та 

Глобального саб-

кластера захисту 

дітей. 

КУНО МОРІС СЕВЕНАНС, 

координатор семінару, 

дитячий психолог, доктор 

медичних наук, міжнародний 

спеціаліст відповідальний за 

MHPSS Глобального саб-

кластеру захисту дітей. 

 

 

Павлівська І.М. 

3. 20.09.2021 «Надання першої 

психологічної 

допомоги та 

психосоціальної 

підтримки дітям та 

підліткам» 

Тренінг За підтримкою саб-

кластера захисту 

дітей України, 

Представництва 

Дитячого Фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) та 

Глобального саб-

кластера захисту 

дітей. 

КУНО МОРІС СЕВЕНАНС, 

координатор семінару, 

дитячий психолог, доктор 

медичних наук, міжнародний 

спеціаліст відповідальний за 

MHPSS Глобального саб-

кластеру захисту дітей. 

Матушенко О.А. 

Павлівська І.М. 

Сафонова О.В. 

Шамардіна А.В. 

Цвентух А.В. 

Жовтень 

1. 18.10.2021 «Брифінг до 

Європейського дня 

Онлайн 

брифінг 

Національна 

соціальна сервісна 

Представники Міністерства 

освіти і науки України, 

Сафонова О.В. 
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боротьби з торгівлею 

людьми» 

служба, яка реалізує 

державну політику 

у сфері соціального 

захисту населення, 

захисту прав дітей, 

здійснення 

державного 

контролю за 

дотриманням вимог 

законодавства під 

час надання 

соціальної 

підтримки та за 

дотриманням прав 

дітей. 

Національної соціальної 

сервісної служби, 

Міністерства внутрішніх справ 

України, Міграційної поліції 

та Міжнародної організації 

«А21». 

2. 19.10.2021 «Новини від саб-

кластеру. 

Молодь на лінії 

розмежування» 

Онлайн 

зустріч 

Саб-кластер захисту 

дітей під 

керівництвом 

Юнісеф 

Катерина Мартиненко 

координатор саб-кластеру 

захисту дітей,   представники 

міжнародних і громадських 

організацій, а також органів 

державної влади. 

Сафонова О.В. 

3. 19.10.2021 «Підтримка дітей з 

особливими 

освітніми потребами: 

практичні поради, 

обговорення» 

Вебінар 

 

Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

Артем Скоріков, 

дипломований фахівець за 

спеціальністю «Корекційна 

освіта», педагог-дефектолог. 

Цвентух А.В. 

4. 19.10.2021 «Інклюзивне 

навчання: корекційна 

спрямованість у 

Вебінар Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

Верещак Людмила Борисівна 

— директорка комунальної 

установи «Бердичівський 

Цвентух А.В. 
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роботі з особами із 

затримкою 

психічного розвитку» 

інклюзивно-ресурсний центр» 

Бердичівської міської ради, 

дефектологиня, логопединя, 

реабілітологиня. 

Листопад 

 01-04.11. 

2021 

«Попередження 

домашнього 

насилля» 

Онлайн 

тренинг 

Донецький 

молодіжний 

дебатний центр за 

підтримки Фонду 

сприяння демократії 

Посольства США в 

Україні. 

Донецький молодіжний 

дебатний центр 

Сафонова О.В. 

1. 04.11.2021 «Зміст та етапи 

роботи соціального 

педагога з учнями 

«групи ризику» 

Вебінар для 

соціальних 

педагогів 

  Павлівська І.М. 

2. 04–06.11. 

2021 
«Психологія 

кризових станів: 

наука і практика» 

Міжнародна 

науково-

практична 

онлайн-

конференції  

Інститут психології 

здоров’я 

Janae Weinhold (USA), Isabel 

Fernandez (Italy), Eva Münker-

Kramer (Austria), Hans-

Hermann Baertz (Germany), 

Hans Rudolf Zurfluh 

(Switzerland), Caner Bingöl 

(Turkey), Roger Solomon 

(USA), Daria Darchuk (Canada), 

Onno Van Der Hart 

(Netherlands), Dolores 

Mosquera (Spain), Knut 

Andersen (Norway), Erik de Soir 

(Belgium), Paul Miller 

методисти КЗ 

ДНМЦ ПС 
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(England), Arye Bursztyn 

(Israel), Amanda Clinton (USA), 

Volodymyr Voloshyn (Ukraine), 

Margarida Gaspar de Matos 

(Portugal) та інші. 

 05-06.11. 

2021 

«Перспективи 

розвитку сучасної 

освіти». 

Конференція ГО «Платформа 

освіти” 

Доцентка кафедри публічного 

управління і проектного 

менеджменту ННІМП 

(керівник науково-практичної 

студії) кандидат педагогічних 

наук, Оксана Дубініна 

Павлівська І.М. 

3. 11.11.2021  

 

«Партнерство між 

школою і батьками: 

підходи та способи 

втілення» 

Вебінар Освітній проєкт «На 

урок» 

Лисенко Ярослав - консультант 

із питань освіти в Thinkglobal 

Kyiv Obolon, півфіналіст 

Global Teacher Prize Ukraine 

2020 

Цвентух А.В. 

Павлівська І.М. 

4. 13.11.2021 «Тенденції освіти 

2022. Нові методики 

та техніки». Тренінг 

«Запобігання булінгу 

дівчат. Проведення 

профілактично-

просвітницьких 

заходів». 

Всеукраїнська 

практична 

онлайн 

конференція 

ГО «Фонд 

підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

 

 Сєркова Анастасія - психолог Павлівська І.М. 

5. 15.11.2021 «Як правильно 

розмовляти з дітьми 

про насильство. Роль 

педагога». 

Національний 

вебінар 

В рамках проєкту 

Ради Європи 

«Боротьба з 

насильством щодо 

дітей в Україні» 

Офіс Ради Європи в Україні - 

Київ, Action Global 

Communications - Ukraine и Ла 

- Страда Україна. 

Сафонова О.В. 
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6. 17.11.2021 «Діяльність 

психологічної 

служби у системі 

освіти щодо 

забезпечення 

психологічного 

благополуччя 

вчителів в умовах 

реалізації концепції 

«Нова українська 

школа» 

науково-

методичний 

онлайн-

семінар 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» у співпраці з 

Державним 

закладом вищої 

освіти «Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України. 

  

7. 17.11.2021 «Новини від саб-

кластеру захисту 

дітей та Кластеру 

захисту щодо 

Гуманітарного Плану 

реагування та подачі 

проектів» 

Онлайн 

зустріч 

 

 

 

Саб-кластер захисту 

дітей під 

керівництвом 

Юнісеф 

Катерина Мартиненко 

координатор саб-кластеру 

захисту дітей,   представники 

міжнародних і громадських 

організацій, а також органів 

державної влади. 

 

Сафонова О.В. 

 

8. 18.11.2021    

 

«Захист дітей від 

сексуального 

насильства: 

формування навичок 

безпечної поведінки 

у дітей різного віку». 

Вебінар МБО «Служба 

порятунку дітей». 

Микола Кулеба, Ольга 

Флярковська, Олена 

Капральська 

Цвентух А.В. 

Сафонова О.В. 

9. 25.11.2021 «Створення системи 

служб порозуміння 

для впровадження 

медіації та вирішення 

конфліктів мирним 

Інструменталь

ний 

практикум 

ОМО «Домінанта» 

Дніпропетровський 

обласний НМЦ ПП і 

СР 

 Шамардіна А.В. 
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шляхом у закладах 

освіти» 

10. 30.11.2021 «Сучасна психологія 

і педагогіка: теорія і 

модерна практика 

освітнього процесу в 

епоху пандемічних 

викликів» 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

ДВНЗ «Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», 

кафедри психології. 

 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

Лугінець Н.В. 

11. 30.11.2021 

 

«4і: інклюзія» Форум Міністерство 

соціальної політики 

спільно з ЮНІСЕФ 

за підтримки ГО 

«Сенсоріка». 

Представники Міністерства 

соціальної політики 

Цвентух А.В. 

Грудень 

1. 02.12.2021 Сучасні підходи до 

соціалізації 

дошкільника 

Вебінар Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

Спікер: Черниш Олена 

Степанівна - психологиня в 

галузі розвитку емоційного 

інтелекту, корекції 

невротичних розладів, 

наслідків психологічної 

травми та проблем розвитку 

особистості, арттерапевтка. 

Керівниця громадської 

організації «Центр сучасної 

психології «Міррада». Авторка 

програми «Розвиток творчої 

обдарованості учнів сучасної 

школи шляхом формування 

навичок емоційно-вольової 

Цвентух А.В. 
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саморегуляції» (гриф МОН 

України, 2018 рік) 

2. 07.12.2021 «Гідність дитини у 

21-му столітті. 

Рефлексії на 

дослідження 

«Сексуальне насилля 

в Україні» 

Онлайн 

панельна 

дискусія 

 

 

Центр «Коло сім’ї» 

та Центру Гідності 

Українського 

Католицького 

Університету. 

Центр «Коло сім’ї» Сафонова О.В. 

3. 10.12.2021 «Протидія торгівлі 

людьми» 

Онлайн 

тренінг 

Національна 

соціальна сервісна 

служба та 

громадська спілка 

"А21 Україна". 

Юлія Савченко Голова 

Правління ГС «А21 Україна» 

Сафонова О.В. 

4. 10.12.2021 «Номенклатура справ 

закладу освіти за 

новим змістом 

законодавства» 

Вебінар  Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

Інна Володимирівна 

Маніленко - юрист 

Шамардіна А.В. 

5. 17.12.2021 «Особливості 

організації статевого 

виховання в 

українських закладах 

освіти в умовах 

сьогодення» 

Конференція Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

Тетяна Жерьобкіна - 

дослідниця питань освітньої 

політики, керівниця проєктів в 

аналітичному центрі Cedos та 

інші 

Шамардіна А.В. 

 


