
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

04.09.2019 м.Одеса № Л 90

Про проведення міського конкурсу 
«Кращий працівник психологічної 
служби закладів освіти -  2019»

Відповідно до плану роботи КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив» на 2019 рік, з метою розвитку професійної майстерності 
працівників психологічної служби закладів освіти міста, популяризації 
професійних здобутків, виявлення творчо працюючих практичних 
психологів, підтримки та стимулювання психолого-педагогічного пошуку та 
ініціативи, підвищення професійної майстерності, сприяння підвищенню 
престижу педагогічної професії

НАКАЗУЮ:
1. Провести з 07 по 11 жовтня 2019 року міський конкурс «Кращий 

працівник психологічної служби закладів освіти -  2019» (далі -  Конкурс) 
серед працівників психологічної служби закладів оЬвіти у номінації: 
«Кращий практичний психолог дошкільного навчального закладу».

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 2) та фахового 
журі Конкурсу (додаток 3).

3. Директору КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
Ярославцевій Н.О.:
3.1. Організувати проведення Конкурсу відповідно до Положення про 

проведення міського конкурсу «Кращий працівник психологічної 
служби закладів освіти» ( додаток 1).

3.2. Підготувати до 18 жовтня 2019 року проект наказу про підсумки 
проведення Конкурсу.

4. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) розмістити інформацію про 
підсумки проведення Конкурсу на веб-сайті департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради.



5. Керівникам закладів освіти, працівники яких братимуть участь у 
Конкурсі, надати до 01 жовтня 2019 року до оргкомітету заяву та анкету 
учасника Конкурсу (додаток 4).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора КУ 
«Одеський методичний центр освітніх ініціатив» Ярославцеву Н.О.

В,о. директора департаменту І.Є. Столбова



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради
від ОД ОД -Щуъ Л90

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського конкурсу 

«Кращий працівник психологічної служби закладів освіти»
Міський конкурс «Кращий працівник психологічної служби закладів 

освіти» (далі -  Конкурс) проводиться департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради.

I. Мета та завдання Конкурсу
Основною метою Конкурсу є підвищення престижу професії 

працівників психологічної служби, виявлення творчо працюючих практичних 
психологів та педагогів соціальних, підтримка та стимулювання психолого- 
педагогічного пошуку та ініціативи, підвищення професійної майстерності, 
популяризація професійних здобутків, заохочення молодих спеціалістів до 
самовдосконалення.
Завданнями Конкурсу е:
- піднесення ролі практичного психолога та педагога соціального у 
навчальних закладах та підвищення престижу цих професій;
- привернення уваги громадськості, органів влади до розвитку 
психологічної служби навчальних закладів;
- сприяння творчому пошуку, удосконаленню фахової майстерності 
працівників психологічної служби;
- поширення передового психолого-педагогічного досвіду;
- забезпечення незалежної експертної оцінки діяльності працівників 
психологічної служби

II. Учасники Конкурсу
У Конкурсі беруть участь працівники психологічної служби закладів 

освіти територіальної громади м.Одеси без обмеження віку, але за наявності 
фахової освіти та стажу роботи в психологічній службі не менше 3 років. 

Висунення кандидатів може відбуватися:
- педагогічним колективом закладу освіти;
- шляхом самовисування.
Конкурс проводиться на добровільних засадах.

III. Номінації
Міський Конкурс «Кращий працівник психологічної служби закладів 

освіти»
проводиться у номінаціях:

«Кращий практичний психолог загальноосвітнього навчального 
закладу»;

«Кращий практичний психолог дошкільного навчального 
закладу»;



«Кращий педагог соціальний».
Номінації, за якими проводиться Конкурс, визначаються відповідним 

наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
IV, Організація та проведення Конкурсу 

Міський Конкурс «Кращий працівник психологічної служби закладів 
освіти»
проводиться раз на два роки.

Для участі у Конкурсі подаються :
- заява конкурсанта на участь;

- характеристика-подання на конкурсанта від керівника навчального закладу.
Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується наказом 

директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. До складу 
журі входять висококваліфіковані працівники психологічної служби закладів 
освіти, методисти ІМЦ, спеціалісти департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради, керівники закладів освіти, науковці, представники 
профспілкових організацій та громадськості (за згодою),
• Організаційний комітет

Повноваження організаційного комітету:
доводить до відома закладів освіти Положення про проведення 

Конкурсу;
визначає зміст, порядок, форму та місце проведення Конкурсу; 
проводить роботу по залученню до участі у Конкурсі найбільш 

досвідчених та талановитих працівників психологічної служби закладів 
освіти;

забезпечує організаційно-методичну допомогу в проведенні 
Конкурсу;

організовує висвітлення інформації про проведення Конкурсу та 
його переможців в засобах масової інформації,

• Журі конкурсу
Журі:
вивчає умови організації і здійснення психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу конкурсантами;
вивчає досвід роботи і відвідує заходи, на яких представляють 

свою роботу учасники Конкурсу;
забезпечує неупереджене оцінювання професійної майстерності 

конкурсантів;
оформлює протокол за результатами кожного етапу Конкурсу; 
підводить підсумки та визначає переможців ( І, II, III місце - по 1 

особі).
• Зміст конкурсу
Проведення Конкурсу передбачає оцінку: 

системи роботи;
володіння та використання знань з психології та сучасних 

педагогічних технологій;



якості підбору та ефективності використання методів, методик, 
вправ, підходів в роботі;

професійної майстерності, творчості, форм роботи.
• Проведення Конкурсу:

I етап -  фахове тестування учасників;
II етап -презентація пріоритетного напрямку роботи;
III етап -  представлення досвіду роботи (практичних та 

методичних напрацювань та матеріалів працівника на робочому місці);
IV етап -  проведення відкритого заходу.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, 
який має вищий бал за відкритий захід.

Рішення журі колегіальне, тому перегляду не підлягає. Усі суперечливі 
питання щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз'яснює 
голова журі.

V. Нагородження переможців
Переможці міського конкурсу «Кращий працівник психологічної 

служби закладів освіти міста» можуть отримувати грошову винагороду, а 
також можуть бути представлені до нагородження грамотами виконавчого 
комітету Одеської міської ради, відзнакою міського голови. Учасники -  
грамотами департаменту освіти та науки Одеської міської ради.



Додаток 2
до наказу департаменту 

освіти та науки 
Одеської міської ради 
Від • 2019 року

СКЛАД
оргкомітету міського конкурсу 

«Кращий працівник психологічної служби - 2019»

Голова Ярославцева Н.О, -  директор КУ «Одеський методичний
оргкомітету центр освітніх ініціатив»

Члени оргкомітету

Драганова О.Л. Методист
ініціатив»

КУ «Одеський методичний центр освітніх

Ілляш ТЛІ. Методист
ініціатив»

КУ «Одеський методичний центр освітніх

Янішевська Л.В, Методист
ініціатив»

КУ «Одеський методичний центр освітніх

Вовненко Л.Є. Методист
ініціатив»

КУ «Одеський методичний центр освітніх

Коробко В.М. Голова профспілки «Освітянин Одеси» (за згодою)



Додаток №3 
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради 
від 0^.09 № О

М>/9

СКЛАД
журі міського конкурсу

«Кращий працівник психологічної служби - 2019» в номінації 
«Кращий практичний психолог дошкільного навчального
закладу»;

Голова - Вершиніна О.В. -  заступник диретора КУ «Одеський
журі методичний центр освітніх ініціатив»

Заступник - Велика С.В. - методист з психологічної служби КУ
голови «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»
журі

Секретар журі - Кобзарева О.С. - методист з психологічної служби КУ
«Одеський методичний центр освітніх ініціатив»

Члени журі:

Ігнатьєва Т.В. - практичний психолог Одеського НВК
№292 «ДНЗ-спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови».

Шаляпіна Н.О. практичний психолог 
«Ясла-садок №304».

Одеського ДНЗ

Власенко В.Ю. практичний психолог 
«Ясла-садок №29».

Одеського ДНЗ

Кошельник Л.Г. практичний психолог 
«Ясла-садок №9».

Одеського ДНЗ



Додаток №4 
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради
від 0 ^ 0 9 -  № Х90

Матеріали у часників міського конкурсу 
«Кращий працівник психологічної служби закладів освіти - 2019»

1. Заява на участь

Г олові
оргкомітету міського конкурсу 
«Кращий працівник психологічної 
служби закладів освіти - 2019» 
Столбовій І.Є.

Прошу допустити мене
Заява

(П.І.Б.)

(посада, заклад освіти)
до участі у міському конкурсі «Кращий працівник психологічної служби 

закладів освіти - 2019» у номінації:

«____»_____ _______ 2019 р.



2. Анкета

Місце для 

фотокартки 3x4

АНКЕТА
учасника конкурсу

«Кращий працівник психологічної служби закладів освіти -  2019»

1. Прізвище, ім’я по батькові

2. Місце роботи

3. Дата народження_________________ _________

4. Телефон, e-m ail_________________________________________________

5. Стаж роботи в психологічній службі_____р. В даному закладі_______ р.

6. Освіта, рік закінчення ВНЗ

7. Кваліфікаційна категорія, звання, рік присвоєння/встановлення

8. Нагороди, відзнаки

9. Інформація, яку б ви хотіли повідомити про себе додатково

« • »____________2019 р.
(підпис)


