НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
КЗ «СУМСЬКИЙ ОІППО»

Основною метою діяльності НМЦ ПС є
науково-методичне забезпечення, методичний
супровід працівників психологічної служби –
практичних психологів, соціальних педагогів,
методистів;
надання
практичної
соціальнопедагогічної, психологічної та організаційнометодичної допомоги всім учасникам навчальновиховного процесу, органам управління освітою.
науково-методичне
забезпечення діяльності
психологічної служби
системи освіти області

підвищення кваліфікації
працівників психологічної
служби області у
міжкурсовий період

здійснення моніторингів,
досліджень і обстежень
учасників навчальновиховного процесу

Завданнями діяльності НМЦ ПС є:

надання практичної
консультативно-методичної
допомоги учасникам
навчально-виховного
процесу

підготовка або участь у
підготовці розпорядчих
документів органів
управління освітою

участь в атестації
працівників психологічної
служби

Центр
організовує
роботу
регіональної
психологічної
служби
за такими

-консультативно-методична допомога всім
учасникам навчально-виховного процесу з
питань навчання і виховання дітей і підлітків
- просвітницько - пропагандистська робота з
підвищення психологічної культури у
навчальних закладах та сім’ях
- формування в учнів орієнтації на здоровий
спосіб життя, профілактика алкоголізму,
наркоманії, СНІДу і злочинності серед
неповнолітніх
- індивідуальна робота з дітьми і учнями
(діагностика,
корекція,
реабілітація,
профілактика, прогностика)

напрямками:

КАДРОВИЙ

СКЛАД

Завідуюча

Марухина
Ірина
Володимирівна

Методист

Растроста
Ганна
Борисівна
Методист

Кондратенко
Лариса
Олексіївна
Методист

Мичкіна
Олена
Борисівна

Відповідає за стан організації та зміст діяльності фахівців служби;
визначає напрямки діяльності та планує роботу центру; керує
координаційно-методичною радою керівників районних, міських
психологічних служб; забезпечує зв’язки, співробітництво та
координацію зусиль центру з іншими структурами освіти,
державними установами та громадськими організаціями; вивчає
стан роботи психологічних служб на місцях; забезпечує належний
рівень підготовки методичних та інструктивних матеріалів та
надання методичної допомоги; бере участь в атестації навчальних
закладів; забезпечує проведення атестації спеціалістів служби тощо.
Організовує та методично забезпечує діяльність практичних
психологів ВНЗ І-ІІ р.а., ПТНЗ та інтернатних установ області; керує
обласними методичними об’єднаннями практичних психологів
даних типів навчальних закладів, Роменським міжрегіональним
методичним об’єднанням практичних психологів; виконує обов’язки
секретаря експертної комісії при НМЦ ПС тощо.
Організовує та методично забезпечує діяльність практичних
психологів ДНЗ, позашкільних установ; керує обласними
методичними об’єднаннями практичних психологів даних типів
навчальних
закладів,
Конотопським
та
Охтирським
міжрегіональними
методичними
об’єднаннями
практичних
психологів; відповідає за атестацію спеціалістів служби тощо.
Відповідає за стан та рівень методичної роботи з соціальними
педагогами закладів освіти області; забезпечує просвітницькометодичну роботу щодо профілактики торгівлі дітьми, суїцидальної
поведінки серед неповнолітніх; забезпечує своєчасне надходження в
районні, міські психологічні служби нормативно-інструктивних
матеріалів, ведення картотеки психологічної літератури, поповнення
та систематизацію діагностичного та стимульного матеріалу.
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