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Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм
практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у
новій школі» у номінації «Профілактичні програми»

Наказ МОН № 1044 від 01.10.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1044 від 01 жовтня 2018 року

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу авторських програм

практичних психологів і соціальних

педагогів «Нові технології у новій

школі» у номінації «Профілактичні

програми»

Відповідно до статей 54, 59 Закону України «Про освіту», підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня

2014 року № 630, Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

України від 31 травня 2018 року № 555, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року

за № 744/32196, та з метою підвищення професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців

психологічної служби у системі освіти України НАКАЗУЮ:

1. Провести Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові

технології у новій школі» (далі Всеукраїнський конкурс) у номінації «Профілактичні програми» у три етапи

окремо для практичних психологів та соціальних педагогів:

І етап - районний (міський) - до 30 листопада 2018 року;

II етап - обласний, Київський міський - до 31 січня 2019 року;

III етап - фінальний - до 30 квітня 2019 року.

2. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти

(Середницька А. Д.) спільно з Державною науковою установою «Інститут МОДернізації змісту освіти»

(Спірін О. М.), забезпечити проведення у 2018-2019 навчальному році Всеукраїнського конкурсу.

3. Затвердити персональний склад центрального організаційного комітету та журі ІІІ етапу Всеукраїнського

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у

номінації «Профілактичні програми», що додається.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

здійснити . організаційні заходи щодо проведення I та II етапів Всеукраїнського конкурсу і забезпечити

участь переможців у ІІІ етапі.

5. Державній науковій установі «Інститут медернізації змісту освіти» (Спірін О. М.):

1) забезпечити проведення підсумкової науково-практичної конференції, на якій будуть нагороджені

переможці, лауреати, учасники;
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2) надіслати авторам програм ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу запрошення для участі у підсумковій

науково-практичній конференції не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення;

3) розмістити інформацію про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки

запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи, рецензії на всі роботи, подані на Всеукраїнський

конкурс (без даних про рецензента) і рейтинговий список на веб-сайті Державної наукової установи

«Інститут модернізації змісту освіти» не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-

практичної конференції.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                                  Лілія Гриневич
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