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Про проведення Тижня психології в закладах 

загальної середньої освіти 

 

 

      На виконання Положення про психологічну службу у системі освіти 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  

від 22.05.2018 № 509,  відповідно до Плану роботи Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради на 2021 рік  

та з метою підвищення якості й доступності соціально-психологічних послуг, 

формування психологічної культури всіх учасників  освітнього  процесу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Методисту Центру освітніх технологій Управління освіти Верчиковій І.В.: 

1.1. Організувати проведення  Тижня психології. 

  19.04.2021 - 23.04.2021 

1.2. Надати інформаційно-методичну допомогу практичним психологам  

та соціальним педагогам щодо розробки заходів. 

        Березень - квітень 2021 

1.3. Підвести підсумки проведення районного Тижня  психології в закладах 

загальної середньої освіти  району. 

        До 10.05.2021 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти району: 

2.1. Організувати проведення Тижня психології в підпорядкованому  

закладі загальної середньої освіти.  

                                                                             19.04.2021 - 23.04.2021 

2.2. Видати наказ про організацію та проведення Тижня психології  

в підпорядкованому закладі загальної середньої освіти.  

         До 05.04.2021 
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2.3. Розробити та затвердити наказом План заходів проведення Тижня 

психології в закладі загальної середньої освіти. 

                           До 05.04.2021 

       2.4.Організувати проведення виставки – презентації психологічної 

літератури у бібліотеці закладу загальної середньої освіти. 

         19.04.2021 - 23.04.2021 

2.5. Забезпечити участь здобувачів освіти, батьків та вчителів у заходах, 

які будуть проводити працівники психологічної служби з дотриманням 

санітарних норм та протиепідемічних вимог. 

        19.04.2021 - 23.04.2021 

  2.6. Розмістити на офіційному сайті школи План заходів проведення Тижня 

психології в закладі загальної середньої освіти та фото заходів, які відбулися. 

15.04.2021 – 23.04.2021 

2.7. Узагальнити результати проведення Тижня психології та надати творчі 

звіти до Управління освіти.  

         До 30.04.2021 

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей  

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 19.03.2021 

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

  

 

Начальник Управління освіти                 О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти  

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ  Управління освіти  

 

Верчикова І.В.   

 

 

 

 

 

 

 

Верчикова                                                                                                                                 Грицун 


