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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
методиста з психологiчноi служби

закладiв освiти громади
, I. Загальнi положення

1.1. ЩЯ посадова iнструкцiЯ розроблеНа на ocHoBi Закону Украiни <Про ocBiTy>,
наказУ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи ]ф1119 вiд 08.12.2008р. <Про зJr"ерд*е"""
положення про районний методичний кабiнет>, Положення про психологiчну службу в
системi освiти УкраiЪи, Етичного кодексу товариства психологiв УкраТни та iнших
нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть психологiчнот служби cl стеми
<lсвiти Украiни.

1.2. Методист з психологiчнот служби признача€ться на посаду i звiльнясться з неi
наччшьником вiддiлу освiти, молодi та спорту.

l.З. Методист повинен мати виЩу спецiальну (психологiчну) ocBiTy та стаж
педагогiчнот роботи вiд 3 pokiB i бiльше, або стаж роботи на посадi методиста психологiчнот
служби не менtпе 3 poKiB. або першу квалiфiкацiйну категорiю. I

1 ^4. У свотй дiяльностi методист з психологiчноi служби керуеться Законами
УкраТни :] IlитанЬ освiти, Положенням про психологiчнУ службУ системи освiти
Украiни, наказами органiв управлiння освiтою Bcix piBHiB. !отримусться норм
конвенцii про права дитини, flекларацiт прав людини.

II. Посадовi обовrязки
Методист МК з психологiчноi служби викону€ TaKi посадовi обов'язки:
2.1,надас консультацii керiвникам навчальних закладiв району щодо полiпшення

ДiЯЛЬНОСТi ПСихологiчноi служби у навчальному закладi, забезпечення психологiчнот
адаптацiТ вихованцiв та школярiв.

2.2. Здiйсню€ консультативно-методичну дiяльнiсть (вирiшення проблем оптимiзацii
психологiчного забезпечення навч€uIьно-виховного процесу закладiв осЪiти; використання
можливостей психологiчних служб закладiв освiти району для пiдвищення результативностi
управлiння, зокрема, зi}лучення шкiльних психологiв до психологiчного забезпечення
чправлiнського прочесу).

2,3. Здiйснюс розробку методичних та iнформацiйних Marefiarri". дiагностики,
прогнозування, лJIанування та консультацiт щодо пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв
психсrлогiчноТ сrIужби заклшiв освiти громади.

2.4. Проводить психолого-профiлактичну роботу
у дiяльностi керiвникiв шкiл, у лiяльностi та розвитку
нових ocBiTHix технолоiiй).

2.5, ОрганiзуС роботУ практичних психологiв щодо формування у дiтей та учнiв
орiснтацiТ на здороВий спосiб життя та захист ix психiчноiо .доров'я, з профiлактики
а,ткоголiзму, HapKoMaHiT, CHIly i злочинноотi серед неповнолiтнiх.

2.6. Аналiзус ,га 
узагальню€ результати дiяльностi психологiчноi служби закладiв эсвiти

r,ромади, забезпечуе своечасне складання встановленоТ звiтноТ документацii.
2.7. Органiзус, коорДину€ та контролюе дiяльнiсть районноi науково-методичноi KoMicii

практичних психологiв навча,чьних закладiв громади.

(прогнозування можливих ускладнень
педагогiчних колективiв, при введеннi

/+"З

'SЭ
=jэ\

R€



2.8. Щоводить до вiдома працiвникiв психологiчноi служби iнформацiю про сучаснi
методи у практичнiй психологii та соцiальнiй педагогiцi.

2.9. Надас лопомогу практичним психологам у плануваннi дiяльностi психологiчноТ
служби. координу€ та ко}lтролюс if роботу.

2.10. Розробляс необхiдну документацiю щодо функцiонування психологiчноТ служби,
здiйснюе ана_пiз, ouiHKy i прогноз розвитку психологiчноi служби району.

2.11. Проводить консультацii для вчителiв певних навчальних предметiв, адмiнiстрацiТ
шкiл з питань психо.l-tогiчних аспектiв розвитку, навчання, виховання учнlв.

2.12. Бере участь у aTecTauiT практичних психологiв, керiвникiв та педагогiв навчаJIьних
закладiв райоllу.

2.1З. Безпосерелньо органiзовус lrланування рiчного плану роботи методичного кабiнету
З Психологi.tного забезпечення навчаJIьно-виховного процесу в закладах освiти громади.

2.14. Бере участь у науково-методичних радах, ceMiHapax, круглих столах, конференцiях
та iH. для адмiнiстративно-управлiнського персоналу шкiл, педагогiв та класних керiвникiв з
Питань психологii, iT практичного використання в органiзацii навча-пьно-виховного процесу.

2.15. Безпосередньо органiзовус та проводить науково-методичнi наради, теоретичнi та
ПРаКтичнi семiнари. маЙстер-класи. круглi столи, тренiнги для практичних психслогiв
районних закладiв освiти.

2.16. Погоджуе призначення на посаду та звiльнення з посши практичного психолога
закладу освiти.

2.|7. Здiйснюс психологiчний аналiз ypoKiB (занять) на запит адмiнiстрацiй навчальних
закладiв.

2.18. У скзrадних випадках бере участь у дiагностицi, реабiлiтацiТ та психологiчнiй
-.-:-,-__ : : ч -lll/{Тримц1 ;1tтей, Iцо зазнzL,Iи насильства; соцiально-психологiчнiй допомозi i реабiлiтацiТ осiб
з Ва.]ltами llсихофiзичFIого розвитку; психолого-педагогiчнiй допомозi сiм'ям, що опинилися у
КРиЗоtsоМу cTaHi, попередженi проявiв бродяжництва та жебрацтва серед неповнолiтнiх.

2.|9. Проводить роботу. спрямовану на виявлення й розвиток обдарованих дiтей;
КООрДинуе роботу, спрямовану на пошук та вiдбiр обдарованих та здiбних учнiв шкiл району
Та сТВорюе i корегус раЙонниЙ банк даних обдарованих i здiбних учнiв; органiзовуе вивчення
iнтелектуальних i особистiсних здiбностей учнiв, занесених до банку даних обдарованих та
здiбних учнiв району.

2.20. Здiйснюс кураторство щодо питань формування гендерноI piBHocTi у навчальних
закладах району.

2.2|. Органiзовус кураторство з питань органiзаuii та методики викладання навчiIльного
предмету основи здоров'я та KypciB за вибором психологiчного спрямування.

III. Права
Методист з психологiчноТ служби мас право на:
3.1. Прсlведення експертизи дiяльностi практичних психологiв у ходi атестацii.
-i..].. Внеr.:ення несlбхiлних коректив в програму розвитку районноi психологiчноi служби.j.j. Вимагати вiд керiвництва свосчасного забезпечення практичних психологiв

Необхiлною iнструктивною, нормативною-правовою документацiею, науково методичними
рекомендацiями.

З.4. Проведення .огляду кабiнетiв психологiчноТ служби, урахування свосчасноТ
ПеРеПiдготоВки практичних психологiв, проведення творчих звiтiв у ходi атестацiТ.

3.5. Запрошувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв, керiвникiв навчальних закладiв
Т'а iнших спецiалiстiв iнформацiю та документацii, необхiдну для виконання cBoix посадових
обов'язкiв.

З,6. Здiйснювати експертизу психолог,iчних методiв. методик, iнструментарiю, новацiй в
гаrузi освiти.

З.7. Готувати та подавати статистичнi та анатliтичнi звiти про стан i розвиток
психологiчноТ служби системи освiти громади.



3.8. Захист професiйноТ честi й гiдностi.
3.9. Пiдвищення квалiфiкацiТ та проходження атестацii на добровiльнiй ocHoBi на

вiдповiдну квалiфiкацiЙну категорiю.

IV. Вiдповiдальнiсть
Методист з психологiчноi служби несе вiдповiдальнiсть:
4.1. За об'ективнiсть аналiзу дiяльностi практичних психологiв.
4,2. За якiсть органiзацiТ методичноi роботи з практичними психологами закладiв освiти

району.
4.З. За сво€часну реалiзаuiю головних напрямкiв роботи психологiчноi служби закладiв

освiти громади.
4.4. За якiсну i своечасну реа_lriзацiю вимог нормативних i методичних документiв та

ма,терiалiв щодо дiяльностi психологiчноi служби закладiв освiти району.l
4.5. За якiсну розробку i проведення навчаJIьних ceMiHapiB для практичних психологiв

згiдно плану роботи, проходження курсовоi перепiдготовки практичними психологами.
4.6. За порушення Етичного Кодексу психолога та розголошеннi конфiденцiйноi

iнформашiТ.
4.7. За порушення трудовоi та виконавчоТ дисциплiни притягу€ться до вiдповiдальностi

згiдно з чинним законодавством Украiни.

Начальник вiддiлу освiти,
молодi та спорту
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