
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

20.10.2020                                     с.Миколаївка                                        № 119-ОД 

Про вивчення стану роботи 

практичних психологів, які 

атестуються у 2020/2021 н.р. 

 

 

Відповідно до п. 2.15. Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року 

за№ 1255/1850), з метою аналізу і об’єктивної оцінки діяльності практичних 

психологів,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Вивчити стан роботи практичних психологів закладів освіти 

Миколаївської сільської ради сумського району, які атестуються у 2020/2021 

навчальному році, згідно зі списком (додаток 1). 

2. Затвердити графік роботи атестаційної комісії (додаток 2). 

3. Затвердити склад експертної групи при відділі освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради (додаток 3). 

4. Директорам закладів освіти подати до атестаційної комісії 

характеристику діяльності практичних психологів у міжатестаційний період до 

01.03.2021 року. 

5. Експертній групі заповнити бланк експертизи діяльності практичного 

психолога (додаток 4), методичну карту спеціаліста (додаток 5), на підставі яких 

скласти експертну характеристику працівників психологічної служби, які 

атестуються (додаток 6) до 15.03.2021. 

6. Атестаційним комісіям І рівня здійснити атестацію практичних 

психологів до 01.04.2021 року. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 
  



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради  

20.10.2020 № 119-ОД  

 

Список практичних психологів закладів освіти  

Миколаївської сільської ради Сумського району, 

які атестуються у 2020/2021 навчальному році 

 

1. Босак Юлія Володимирівна. 

2. Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області. 

3. Стаж роботи на посаді – 3 роки. 

4. Спеціаліст.  

5. Рік проходження курсів підвищення кваліфікації: 27.04.2020 - 05.06.2020, в КЗ 

СОІППО. Номер посвідчення: ПК 02139771 16353-20. 

6. Категорія, на яку претендує, - ІІ категорія. 

 

 

1. Романченко Анастасія Вікторівна. 

2. Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

3. Стаж роботи на посаді – 2 роки. 

4. Спеціаліст.  

5. Закінчила навчання у КЗ СОІППО у 2019 році. Диплом магістра М20 

№ 064243 від 10.03.2020 р. 

6. Категорія, на яку претендує, - ІІ категорія. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

  

 

  



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради  

20.10.2020 № 119-ОД  

 

Графік 

проведення атестації практичних психологів 

закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського району, 

 які атестуються у 2020-2021 навчальному році 

 

Напрям вивчення досвіду роботи Термін 

Нормативно-правове забезпечення діяльності  

Наявність посадової інструкції, інструктивно-методичних 

листів МОН України, Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

листопад 

Ведення службової документації: 

- наявність; 

- оформлення відповідно до вимог. 

листопад 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності  

Упровадження науково-практичних досягнень практичної 

психології у власну діяльність та діяльність педагогічних 

працівників та адміністрації закладу освіти. 

листопад 

Проведення науково-практичних семінарів, тренінгів, 

практичних занять для  педагогічних працівників закладу. 

січень 

Наявність методичних рекомендацій для педагогів, батьків та 

адміністрації закладу. Їх відповідність методичній проблемі 

закладу та меті діяльності психологічної служби.  

лютий 

Банк діагностичного інструментарію. Оформлення відповідно 

до вимог. 

листопад 

Наявність корекційних і розвиваючих програм, оформлення їх 

відповідно до вимог.  

грудень 

Проведення корекційно-розвивальної роботи, оцінка її 

ефективності. 

протягом року 

Просвітницька діяльність та інформаційне забезпечення  

Участь у семінарах для педагогічних працівників закладу, 

нарадах при директорі. Тематика виступів. 

січень 

Просвітницька робота з батьками: зміст та форми. січень 

Співпраця з громадськими організаціями, ЗМІ. грудень 

Допомога адміністрації закладу в організації процесу 

управління (підготовка анкет, проведення досліджень, 

підготовка пропозицій тощо). 

січень 

Підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності за 

міжатестаційний період (участь у семінарах, тренінгах, курсах, 

конференціях). 

грудень 



Робота за власною методичною проблемою. протягом року 

Наявність авторських програм, ступінь їх впровадження та 

поширення досвіду. 

грудень 

Презентація власного досвіду (творчий звіт). лютий 

 

З графіком проведення атестації ознайомлені   «20»  жовтня 2020 року 

 

Практичний психолог         _________________            Ю.В. Босак 

 

Практичний психолог           __________________        А.В. Романченко 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

  

 
  



Додаток 3 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради  

20.10.2020 № 119-ОД  

 

Склад експертної групи 

при відділі освіти, молоді та спорту 

Миколаївської  сільської ради 

 

№ з/п ПІБ Посада, місце роботи 

1 2 3 

1 Марухина І.В. Завідувач навчально-методичного центру 

психологічної служби Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою) 

2 Макшеєва Н.С. Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

3 Волошина Н.М. Практичний психолог Кровненського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

  

 
  



Додаток 4 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради  

20.10.2020 № 119-ОД  

 
 

Бланк експертизи 

діяльності практичного психолога 

від «____» ____________ 20__ р. 
 

Назва установи _______________________________________________________________  

Район (місто) ________________________________________________________________ 

Психолог (ПІБ) _____________________________________________ 

Стаж роботи: загальний ________, з них на посаді ________, у даному закладі _________ 

На яку категорію претендує _________________________________  

І. Забезпечення кабінетом –  5 балів: 

повне – 5 балів; 

частково – 4 бали; 

суміщене робоче місце – 3 бали; 

робоче місце – 2 бали; 

відсутнє робоче місце – 1 бал.  

ІІ. Робота над методичною проблемою –5 балів: 

 Проблема ____________________________________________________________ . 

 Аналіз структури та змісту роботи над проблемою: 

робота над методичною проблемою не ведеться й не планується – 0 балів; 

робота ведеться безсистемно – 1 бал; 

робота над проблемою розпочата (визначена мета, завдання) – 2 бали; 

простежується системність у роботі, зроблений теоретичний аналіз літературних джерел – 3 

бали; 

простежується системність у роботі, достатня результативність – 4 бали; 

робота оформлена відповідно до вимог, визначені перспективи – 5 балів. 

ІІІ. Оцінка рівня професійної майстерності за видами діяльності. 

 

Критерії оцінювання 

 

Бал Вид оцінки 

 

оцінювання 
І. Планування діяльності 

Системність діяльності, відображена в річному плані 

 

Аналіз 

документації

,   

бесіда з 

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльність безсистемна, має випадковий характер, переважає робота  за запитом. 

Циклограми роботи не впроваджені 

0 

простежується система в окремих ланках діяльності, циклограми 

впроваджені в окремих випадках 

 

 

1 

система діяльності відображена в плануванні роботи в поточному навчальному 

році, циклограми впроваджені в більшості випадків 

2 

система простежується впродовж декількох років, враховані пріоритети 

діяльності та циклограми роботи практичного психолога 

3 

Ведення документації службового користування 

документація наявна, але її ведення не відповідає вимогам 0 

документація наявна, є незначні порушення 1 

документація наявна, її ведення відповідає вимогам 2 

Наявність програм  діяльності з дітьми різних категорій (діти групи ризику, 

обдаровані діти, діти з особливими освітніми потребами) 



програми  діяльності відсутні 

 

 

0 

програми є, але недостатньо розроблені 1 

програми розроблені докладно, реалізуються відповідно термінів 

 

2 

 

 

 II. Діагностична діяльність 

 Наявність і якість банку даних психодіагностичних методик 

 

Експертиза 

банку 

даних 

діагностични

х методик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банк  діагностичних методик відсутній 0 

банк методик складено відповідно до вимог 1 

банк методик складено відповідно до вимог, методики забезпечені ключами 

для кількісної та якісної обробки, стимульним матеріалом 

2 

Доцільність психодіагностичних досліджень 
теми досліджень неактуальні для цього закладу, їх проведення необґрунтоване 0 

теми актуальні, застосовуються діагностичні мінімуми 2 

Якість протоколів діагностичних досліджень 

за результатами діагностичних досліджень протоколи не складаються 0 

зроблено тільки кількісний аналіз результатів дослідження 1 

зроблено кількісний та якісний аналіз; рекомендації носять загальний 

характер 

2 

зроблено кількісний та якісний аналіз; рекомендації конкретні, доцільні, 

науково обґрунтовані 

3 

ІІІ. Корекціно-розвиткова робота 
Наявність і якість банку даних профілактичних  програм Експертиза 

банку 

даних 

корекційно-

розвиткови

х програм 

 

банк даних програм відсутній 0 
банк програм наявний, але програми не систематизовані, не погоджені з 

методистом 

1 

програми систематизовані за віком, проблемами, погоджені методистом 2 

Якість авторських програм 
авторські програми відсутні 0 
авторські програми відповідають вимогам 2 
 

Володіння методами та технологіями корекційно-розвиткової роботи  Методичний 

аналіз 

практичних 

занять 

 

 

 

 

практичний психолог сучасними методами та технологіями корекційно-

розвиткової роботи володіє на низькому рівні 

на низькому рівні 

0 

практичний психолог сучасними методами та технологіями корекційно-

розвиткової  роботи володіє на достатньому рівні, епізодично застосовує їх 

на практиці 

1 

практичний психолог на високому рівні володіє сучасними методами та 

технологіями корекційно-розвиткової роботи, систематично використовує їх у 

практичній діяльності   

2 

Різноманітність форм корекційно-розвиткової  роботи  
форми корекційної роботи одноманітні; 1 
корекційна робота проводиться в різноманітних формах, спеціаліст застосовує 

творчий підхід у плануванні корекційно-розвиткової роботи 

2 

IV. Консультативна діяльність   

Організація й проведення групових та індивідуальних консультацій за результатами 

діагностики 

Аналіз 

матеріалів, 

бесіда із  

психологом, 

учасниками 

освітнього 

процесу 

 ............. "■ ■ .                               .                             "'"   "  

консультації за результатами діагностики не проводяться 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультації за результатами діагностики проводяться епізодично  

 

 

    1 

 

 

консультації проводяться систематично, у групових та індивідуальних 

формах, рекомендації конкретні, доцільні 

2 

Якість консультативної  психологічної допомоги школярам, вчителям, батькам 

 

 

 

протоколи консультацій відсутні 0 

протоколи в наявності, не відповідають вимогам 1 



протоколи відповідають вимогам, рекомендації конкретні, доцільні, науково 

обгрунтовані 

2 

V. Просвітницька діяльність 

Якість проведення просвітницької роботи з учнями  Експертиза 

матеріалів, 

відвідування 

занять 

просвітницька робота з учнями не проводиться 0 

просвітницька діяльність має епізодичний характер 1 
просвітницька діяльність з учнями ведеться системно, використовуються 

інтерактивні форми роботи 

2 

Якість проведення просвітницької роботи з педагогами  
просвітницька робота з педагогами не проводиться 0 
просвітницька діяльність має епізодичний характер 1 
просвітницька діяльність з педагогами ведеться системно, 

використовуються інтерактивні форми роботи 

2 

Якість проведення просвітницької роботи з батьками  
просвітницька робота з батьками не проводиться 0 
просвітницька діяльність має епізодичний характер 1 
просвітницька діяльність з батьками ведеться системно, 

використовуються інтерактивні форми роботи 

2 

VI. Навчальна діяльність   
Робота гуртка/факультативу  Експертиза 

програм, 

відвідування 

занять 

робота гуртка/факультативу не передбачена 0 

гурток/факультатив працює епізодично, відвідується учнями несистематично 1 

гурток/факультатив працює постійно, має достатній рівень відвідування 2 

 

VII. Зв’язки з громадськістю 
Організація спільної роботи з іншими спеціалістами Аналіз 

документації, 

бесіда із 

психологом 

 

 

 

спеціаліст не співпрацює з іншими спеціалістами 0 
співпраця відбувається епізодично 1 

співпраця системна, триває впродовж декількох років  2 

VIIІ. Участь у поширенні та впровадженні передового досвіду з практичної психології 

Відвідування навчально-методичних заходів Аналіз 

документації, 

реєстрації 

учасників 

методичних 

заходів, 

 бесіда із 

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заходи не відвідуються 0 
заходи відвідуються епізодично І 
заходи відвідуються систематично 2 

Упровадження у свою діяльність рекомендацій МО практичних психологів 

рекомендації в практику не впроваджуються 0 

рекомендації впроваджуються частково І 
більшість рекомендацій упроваджено 2 

більшість рекомендацій упроваджено із власним творчим напрацюванням 

 

 

 

 

 

3 

Наявність власного   досвіду, поширення його серед колег 
власні напрацювання відсутні 0 
 спеціаліст має власні напрацювання, які використовує у своїй діяльності 1 

спеціаліст активно поширює власні напрацювання серед колег 2 

 

Аналіз методичної карти 

ІV. Безперервне підвищення кваліфікації _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

V. Науково-методична діяльність ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

VІ. Психологічний аналіз заняття членами експертної групи ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Висновки та рекомендації експерта__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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З
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5 5 12 11 11 6 9 3 3 12 8 5 21 

             

 

 

Усього балів ____________   

 

Рівень професійного рейтингу: нормативний  0 – 29 бали 

достатній 30 – 57 балів 

ґрунтовний 58 – 85  балів 

високий 86 – 111  балів 

 

 

 

Експерт ________________                  _________________ 

                   (підпис)                                                      (ПІБ) 

 

  



Додаток 5 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради  

20.10.2020 № 119-ОД  
 

Методична карта практичного психолога 
Атестаційний період   20___ - 20___  роки 

  

Прізвище, ім&apos;я, по батькові 

_________________________________________________________                             

Освіта (назва ВНЗ, 

спеціальність)____________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________________

___ 

Посада 

__________________________________________________________________________ 

Загальний стаж_______________ з них психологом/соціальним 

педагогом_________________ 

Рік останньої атестації _______________________ категорія _____________________________ 
Педагогічне звання 

________________________________________________________________  

  

І. Багаторівневе підвищення кваліфікації 
1.1. Курсова перепідготовка  

№ Рік 
Де проходив курсову 

перепідготовку 
Тема курсової роботи 

1       

                                                                                                                                                               

1бал 

1.2. Проблемні курси з психологічних технологій  

№ Рік 
Де проходив курсову 

перепідготовку 
Спеціалізація 

1       

2       

3       

                                                                                                                                                                   

1бал 

1.3. Участь у фахових науково-практичних семінарах, вебінарах, конференціях, майстер-

класах в якості учасника (районних, міських, обласних, всеукраїнських) 

№ Рік  Рівень  Тема семінару 

1       

2       

3       

                                                                                                                                                                 2 

бали 

1.4. Участь у фахових конкурсах (районних, міських, обласних, всеукраїнських) 

№ Рік  Рівень  Назва конкурсу 

1       

2       

3       



                                                                                                                                                                 2 

бали 

1.5. Проходження інтервізійних та супервізійних груп 

№ Рік Психолог-наставник Кількість годин 

1       

2       

3       

2 бали 

Всього по І модулю набрано_____  балів 

   

ІІ. Науково-методична діяльність  

2.1. Наявність узагальненого досвіду роботи, авторських корекційно-розвивальних 

програм, методичних матеріалів, що пройшли експертизу в НМЦ ПС КУ СОІППО 

№ Рік Тема  

1     

2     

3     

                                                                                                                                                                   

1бал 

  

2.2. Виступи на фахових МО, семінарах, конференціях, вебінарах, майстер-класах 

№ Рік  Захід  Тема виступу 

1       

2       

3       

                                                                                                                                                                 

2 бали 

  

2.3.Передовий психологічний досвід (фахові публікації, науково-методичні статті, 

програми) 

№ Рік Тема досвіду 

1     

2     

3     

                                                                                                                                                                

2 бали 

Всього по ІІ модулю набрано_____  балів 

  

ІІІ. Відкритий психологічний захід в атестаційний період  (корекційно-розвивальне, 

практичне, тренінгове заняття, групова консультація. Заповнюється методистом, який 

відповідає за діяльність психологічної служби) 

  

№ Дата Назва заходу, тема Для кого 

1       

2       



  

  

  
                                                                                                                                                                21 бал 

Короткий аналіз заходу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

  

Всього по ІІІ  модулю набрано_____  балів 

  

Зведена таблиця балів 

І 
ІІ 

  

ІІІ 

  

8 5 21 

1.1 

  

1.2 

  

1.3 

  

1.4 

  

1.5 

  
2.1 2.2 2.3 

3.1 

  

  

  
                

  

Всього за методичною картою ____________ балів 

  

Експерт ___________________ 

  



Додаток 6 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради  

20.10.2020 № 119-ОД  
  

Експертна характеристика 

___________________________________________________________________ 
(посада, яку займає працівник) 

__________________________________________________________________ 
(прiзвище, iм`я та по батьковi) 

_____________ року народження, 

освiта вища _________________________________________________________, 

у _______ році закінчив(ла)________________________________________________ 

за спецiальнiстю _____________________________________________________, 

квалiфiкацiя ______________________________________________________, 

досвiд роботи за фахом ________ років. 

__________________ працює на посадi ___________________________ з ______ року. 
              (ПІП)                                                              (посада та назва установи) 
  

 Професiйнi знання.  

Володiння державною мовою. 

Дотримання етики поведiнки працівника.  

Аналiз виконання працівником посадових обов’язкiв. 

Дiловi якостi (професiйна компетентнiсть, вiдповiдальнiсть, iнiцiативнiсть, 

самостiйнiсть у роботi, оперативнiсть у прийнятті рiшень i здатнiсть до контролю за їх 

реалiзацiєю, вмiння акумулювати необхiдну iнформацiю та виділяти найголовнiше, працювати з 

нормативно-правовими актами, iншими документами). 

Особистi якостi (працездатнiсть, комунiкабельнiсть, вмiння встановлювати 

взаємовiдносини з колегами, творчий пiдхiд до справи, принциповiсть, послiдовнiсть у роботi, 

самокритичнiсть). 

Результативнiсть роботи. 

Пiдвищення квалiфiкацii (види професiйного навчання, що проходив працівник або 

причини, з яких навчання не проводилося, використання одержаних знань у роботi, здатнiсть до 

самоосвiти, ставлення до професiйного навчання). 

Зауваження й побажання працівнику, пов`язанi з безпосереднiм виконанням ним 

посадових обов’язкiв. 

За своїми професiйними якостями вiдповiдає (не відповідає) займанiй посадi. 

  

Керівник експертної групи                         __________           ____________ 
                                                                                                (підпис)                        (ПІБ) 
  

З характеристикою ознайомлений(на)            ___________        _____________ 
                                                                                                    (підпис)                              (ПІБ) 
  

«____»__________20__ року         

 


	Методична карта практичного психолога
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