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07.12.2020 № 01/03-212   Керівникам органів управління освітою 

       міських рад, райдержадміністрацій, ОТГ, 

       військово-цивільних адміністрацій, 

       завідувачам (директорам) методичних 

       служб міст, районів, ОТГ, директорам 

       (завідувачам) центрів практичної  

       психології і соціальної роботи, 

       керівникам ЗЗСО, ЗДО 

 

 

Про проведення 16.12.2020  

теоретико-практичного  

онлайн заняття у форматі teach-in  

для фахівців психологічної служби 

 

 

З метою реалізації статті 76 Закону України «Про освіту», 

відповідно до листа ДНУ ІМЗО від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 

2020/2021 навчальний рік» та згідно з планом роботи на 2020 рік Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи 

освіти інформує, що 16.12.2020 року о 10:00 відбудеться теоретико-

практичне онлайн заняття у форматі teach-in «Створення електронного 

кабінету практичного психолога (педагога соціального) закладу освіти 

засобами інструментів Google» для керівників психологічних служб, 

методистів, консультантів, які відповідають за роботу психологічної служби 

міста, району, ОТГ, практичних психологів та соціальних педагогів 

закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), закладів дошкільної освіти 

(ЗДО) наступних міст, районів, ОТГ: 

 

 

 

mailto:dnmcps@ukr.net


• м. Новогродівка 

• Іллінівська ОТГ 

• Миколаївська ОТГ 

• Бахмутський район 

• Волноваський район 

• Мангушський район 

• Нікольський район 

• Слов’янський район 

 

Захід відбудеться – 16.12.2020 року 

Початок роботи о 10:00 

Реєстрація учасників: 9:50-10:00 

Орієнтовний час проведення заходу: 3 години 

 

Важливо! Для участі у заході просимо заповнити реєстраційну Google-

форму за посиланням:   

https://docs.google.com/forms/d/17SQGH1xxvpl5kkLsOWrkB45PfG2Ftf2

MswnYFlLSG2c/edit 

 

Термін реєстрації за формою з 08.12.2020 року по 10.12.2020 року 

включно. 

 

Увага! Посилання, ідентифікатор, пароль на захід учасники 

отримають після реєстрації – за вищезазначеним посиланням – 14.12.2020 

року на вказані у Google-формі електронні пошти. 

 

Просимо керівників сприяти участі у теоретико-практичному онлайн-

занятті фахівців вищезазначеної категорії. 

 

Програма теоретико-практичного онлайн заняття у форматі teach-in 

додається. 

 

 

З повагою, в.о. директора             Н.В. Лугінець 
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