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16.02.2021 № 01/03-48   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 

 

 

Про проведення 24.02.2021 

онлайн семінару для керівників  

психологічних служб 

 

 

Відповідно до наказу МОНУ від 22.05.2018 року №509 «Про 

затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти 

України», 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 2021 рік – 

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти інформує, що 24.02.2021 року о 13.00 відбудеться онлайн 

семінар «Захист дітей від сексуального насильства в Інтернеті. 

Безпечний Інтернет». 

До участі запрошуються керівники психологічних служб, а саме: 

- завідувачі (директори) центрів практичної психології і соціальної 

роботи,  

- фахівці відділів (управлінь) освіти, на яких покладені обов'язки з 

координації роботи психологічної служби територіальної громади, 

- практичні психологи/ консультанти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, які координують діяльність 

психологічної служби територіальної громади. 
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Захід відбудеться – 24.02.2021 року 

Початок роботи о 13.00 

Реєстрація учасників: 12.50-13.00 

Орієнтовний час проведення заходу: 1,5 години 

 

ВАЖЛИВО! Для участі у заході необхідно заповнити реєстраційну 

Google-форму за посиланням: https://forms.gle/uj3uX1qpManFZhTv7 

 

Термін реєстрації за формою з 17.02.2021 року по 23.02.2021 року 

включно.  

 

УВАГА! Посилання, ідентифікатор, пароль на онлайн семінар 

учасники отримають автоматично – одразу після реєстрації – за 

вищезазначеним посиланням на вказані у Google-формі електронні пошти 

(просимо учасників під час реєстрації уважно перевіряти правильність 

вказаної електронної пошти).  

 

Просимо керівників сприяти участі у онлайн семінарі фахівців 

вищезазначеної категорії. 

 

Програма онлайн семінару додається окремим файлом. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Скиба О.Ю. (050) 519-20-49 
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