
                                                              
 

У к р а ї н а  

Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації  

Рівненський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти  

33028 м. Рівне, вул. В.Чорновола, 74; тел. 64-96-60, 64-96-61; факс 22-22-02 

E-mail: roippo@mail.ru    

 
 

21.07.2011  №   867                                          Начальникам відділів (управлінь) 

на № ….…………………………..                  освіти райдержадміністрації 

(міськвиконкомів), 

завідувачам рай(міськ)методкабінетів, 

директору центру ПТО, 

директорам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

методистам, що відповідають за 

психологічну службу                 

 

Про єдиний методичний день  

для працівників психологічних  

служб закладів освіти області 

  

З метою покращення інформування про науково-практичні інновації в 

психологічній та соціально-педагогічній діяльності, на численні звернення з місць 

щодо введення методичного дня для практичних психологів і соціальних 

педагогів та на підставі «Нормативів часу на основні види роботи практичного 

психолога (соціального педагога)» (пункти 7,8), розроблених Національним 

центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.12.1995 р. № 339 

рекомендуємо: 

районним (міським) методичним кабінетам, школам-інтернатам, ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації, навчальним закладам ПТО ввести єдиний методичний день 

(один раз на тиждень) для працівників психологічних служб закладів освіти з 

метою підвищення професійної компетентності та вдосконалення професійної 

діяльності. 

Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи 

вводить єдиний методичний день для методистів, що відповідають за 

психологічну службу районних(міських) відділів освіти, практичних психологів 

та соціальних педагогів закладів освіти області усіх типів – 2 і 4 п’ятниця кожного 

місяця. 



У ці дні: 

 надається методична консультація районними (міськими) центрами 

практичної психології і соціальної роботи (методистами, що відповідають за 

психологічну службу) – практичним психологам і соціальним педагогам 

закладів освіти районного рівня; 

 надається методична консультація обласним центром практичної психології і 

соціальної роботи – методистам, що відповідають за психологічну службу, 

практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти інтернатного 

типу, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, закладів ПТО; 

 працівники психологічної служби відвідують бібліотеку, займаються 

самопідготовкою, з метою обміну досвідом з колегами відвідують інші 

заклади освіти тощо. 

Методистам, що відповідають за психологічну службу, практичним 

психологам та соціальним педагогам у відповідний день надається відрядження в 

обласний (районний, міський) центр практичної психології і соціальної роботи, 

бібліотеку, інші заклади освіти зі збереженням заробітної плати.  
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