
 
УКРАЇНА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
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МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 
 

вул. Батюка, 20, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116  E-mail: dnmcps@ukr.net, код ЄДРПОУ 38844604 
 

09.02.2021 № 01/03-36  Керівникам органів управління освітою 

   міських рад, райдержадміністрацій, ТГ, 

   військово-цивільних адміністрацій, 

   завідувачам (директорам) методичних 

  служб міст, районів, ТГ, директорам 

   (завідувачам) центрів практичної  

   психології і соціальної роботи,  

   керівникам ЗЗСО 

 

Про проведення 17.02.2021 

регіональної онлайн конференції  

для фахівців психологічної служби 

 

 Відповідно наказу МОН України від 22.05.2018 року № 509 «Про 

затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», 

листа ДНУ ІМЗО від 27.07.2020 року «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» та згідно з планом 

роботи на 2021 рік – Донецький обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти інформує, що 17.02.2021 року о 13:00 

відбудеться регіональна онлайн конференція «Шкільні служби 

порозуміння: алгоритм та досвід впровадження у закладах освіти 

Донецької області». 

 УВАГА! До участі запрошуються: 

1) керівники психологічних служб ТГ області; 

2) фахівці, на яких покладені обов’язки з координації роботи 

психологічної служби ТГ області;  

3) практичні психологи ЗЗСО наступних міст/районів/ТГ: 

 м.Авдіївка 

 м.Новогродівка 

 Мангушський район 

 Слов’янський район 

 Ясинуватський район 

 Андріївська ТГ 
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 Званівська ТГ 

 Іллінівська ТГ 

 Миколаївська ТГ 

 Олександрівська ТГ 

 Сіверська ТГ 

 Соледарська ТГ 

 Черкаська ТГ 

 Шахівська ТГ 

 

Захід відбудеться – 17.02.2021 року 

Початок роботи о 13:00 

Реєстрація учасників: 12:50-13:00 

Орієнтовний час проведення заходу: 2 години 30 хвилин  

 

ВАЖЛИВО! Для участі у онлайн конференції просимо заповнити 

реєстраційну Google-форму за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1HEXyNvcutKMWoGhWlzo8Cy3fOlSypY5xTl

WnSHrVe90/edit?usp=drive_web  

Термін реєстрації за формою з 09.02.2021 року по 12.02.2021 року 

включно. 

Звертаємо увагу, що посилання, ідентифікатор, пароль на онлайн 

конференцію учасники отримають після реєстрації – за вищезазначеним 

посиланням – 15.02.2021 року на вказані учасниками у Google-формі 

електронні пошти (просимо учасників під час реєстрації уважно перевіряти 

правильність вказаної електронної пошти). 

 

Програма регіональної онлайн конференції додається. 

 

Просимо керівників сприяти участі у регіональній онлайн конференції 

фахівців вищезазначеної категорії. 

 

 

 

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

 

Шамардіна А.В. 

тел: (095) 815 63 91  
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