
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

18.03.2021                                     с.Миколаївка                                      №   31-  ОД  

Про підсумки І етапу обласного
огляду-конкурсу  на  кращий
психологічний  кабінет  закладів
освіти Сумської області  

Відповідно до р. 4 Плану заходів Міністерства освіти і науки України
щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до
2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і
науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України
на період до 2020 року», на виконання наказу Департаменту освіти і науки
Сумської  обласної  державної  адміністрації  «Про  проведення  обласного
огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет закладів освіти Сумської
області»  від  11.02.2021  №  47-ОД,  з  метою  вдосконалення  матеріально-
методичного  забезпечення  працівників  психологічної  служби,  підвищення
якості та ефективності їх діяльності з 01 лютого по 15 березня проведено І
етап  обласного  огляд-конкурсу  на  кращий психологічний кабінет  закладів
освіти Миколаївської сільської територіальної громади.

Для участі у І етапі огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет
закладів загальної середньої освіти було заявлено психологічні кабінети із 2-
ох закладів загальної середньої освіти: Миколаївський навчально-виховний
комплекс  «загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний
заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської  області,
Лікарський  навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

У  психологічних  кабінетах  всі  наявні  матеріали  систематизовані  за
розділами:  нормативно-правові  документи,  навчально-методичні  матеріали,
довідково-інформаційні матеріали, обліково-статистична документація та для
службового використання. Проте подані матеріали на конкурс свідчать, що
кабінет Лікарського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради
Сумського  району  Сумської  області  не  відповідає  Положенню  про
психологічний  кабінет,  має  недостатнє  матеріально-технічне  оснащення.



Кабінет  Лікарського  навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  потребує  капітального
ремонту. Виходячи з вищевикладеного та на підставі рішення журі І етапу
конкурсу,

НАКАЗУЮ:
1. Визначити  переможцем  І  етапу  огляду-конкурсу  психологічний

кабінет Миколаївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

1. Директорам  закладів  загальної  середньої  освіти  сприяти
удосконаленню  матеріально-технічного  оснащення  та  оформленню
психологічних  кабінетів  відповідно  до  Положення  про  психологічний
кабінет  дошкільних,  загальноосвітніх  та  інших  навчальних  закладів,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001
№ 691. 

2. Практичним  психологам  закладів  освіти  постійно  поповнювати
психологічні  кабінети  матеріалами  та  документами,  необхідними  для
здійснення психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

3. Провідному  спеціалісту  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Геращенко  М.  П.  направити  матеріали
переможця  до  навчально-методичного  центру  психологічної  служби
комунального  закладу  Сумський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти до 23.03.2021.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

            Наталія МАКШЕЄВА

 


	

