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Львів № У У -  ГУ У

Про організацію та проведення
Всеукраїнського конкурсу авторських
програм практичних психологів і
соціальних педагогів «Нові технології у  новій школі»
у  номінації «Корекційно-розвиткові програми»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2019 р. 
№1052, відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10. 2014 
р. №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 31.05.2018 
№ 555, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 за 
№744/32196, та з метою підвищення професійного рівня і розвитку творчого 
потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти Львівської області

Н А К А З У Ю :
1. Провести у 2019/2020 навчальному році І-ІІ етапи Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 
«Нові технології у новій школі» (далі -  Конкурс) у номінації «Корекційно- 
розвиткові програми» (програми, спрямовані на профілактику труднощів у 
навчанні, вихованні та соціалізації, відхилень у розвитку і поведінці) за двома 
категоріями фахівців «Практичний психолог» та «Соціальний педагог»:

I (районний, міський) етап -  до 29 листопада 2019 року;
II (обласний) етап -  до 30 січня 2020 року.
2. Керівникам органів управління освітою районних державних 

адміністрацій, міських рад. об’єднаних територіальних громад:
2.1. Забезпечити проведення І етапу Конкурсу згідно з вимогами 

Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних 
психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 555).

2.2. Надати фахівцям психологічної служби закладів освіти 
мотиваційну, методичну підтримку щодо участі в Конкурсі та підготовки 
матеріалів згідно з вимогами та критеріями оцінювання (додаток 1).



2.3. Подати до 02.12.2019 повні комплекти матеріалів (заявку; авторську 
програму; анотацію; відгуки керівників закладів освіти, де проходила 
апробація програми; матеріали, що демонструють реалізацію програми в 
закладі освіти -  фото, відео, відгуки учасників, публікації в ЗМІ) переможців 
І етапу (І рейтингові місця) у фахових категоріях «Практичний психолог» та 
«Соціальний педагог» та протоколи підбиття підсумків проведення І етапу до 
організаційного комітету II етапу Конкурсу у паперовому та електронному 
вигляді за адресою: 79009, м. Львів, вул. Огієнка, 18 а, КЗ ЛОР «Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», каб. 210, Навчально- 
методичний центр психологічної служби, e-mail: lvivl3@ukr.net.

3. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» (М. Кацюба):

3.1. Забезпечити проведення II етапу Конкурсу.
3.2. Створити належні умови для роботи журі Конкурсу в грудні 2019 

року -  січні 2020 року, провести підсумкове засідання 21-22.01.2020 року.
3.3. Забезпечити до 28.01.2020 подання повних комплектів матеріалів 

переможців (І рейтингові місця) II етапу у фахових категоріях «Практичний 
психолог» та «Соціальний педагог» та підсумкових протоколів до 
організаційного комітету III етапу Конкурсу.

4. Затвердити склад організаційного комітету та журі II етапу 
Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» (додаток 2).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального 
захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих 
навчальних заклад’ ’ ’ і науки облдержадміністрації
Г.Яворовську.

Т.В.О. Директор: Ігор ГАЙДУК

mailto:lvivl3@ukr.net


Додаток 1
до наказу департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації
від Ґ 6  ■ 0£ґ / '3'£А

ВИМОГИ
до авторських програм працівників психологічної служби -  учасників 

Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у новій школі»

Авторська програма - комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей 
навчання, виховання і розвитку, реалізація яких обмежена конкретними 
часовими рамками.

1. Теоретичні основи програми (опис психологічної/соціальної 
проблематики).

2. Науково-методичне обґрунтування програми, де зазначено її 
актуальність, мета, завдання, кількість учасників, а також на яку аудиторію 
розрахована, на кого спрямована авторська робота, хто має її впроваджувати.

3. Структура та зміст програми (перелік та опис програмних вправ/заходів, 
модулів, дидактичних розділів залежно від номінації).

4. Опис використаних методик і технологій з зазначенням джерел.

5. Перелік необхідних матеріалів для реалізації програми.

6. Строки та етапи реалізації програми.

7. Очікувані результати.



КРИТЕРІЇ
оцінювання авторських програм працівників психологічної служби — 
учасників Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у новій школі»

№ Критерії Бал від 0 
до 2

1. Актуальність
2. Відповідність меті та завданням
3. Відповідність змісту програми, віковим особливостям
4. Технологічність і комплексність вирішення завдань програми 

(заходи, вправи тощо)
5. Наукове та методичне обґрунтування методів, методик, 

технологій
6 . Опис вимог до спеціаліста, який впроваджує програму
7. Перелік навчальних і методичних матеріалів, необхідних для 

реалізації програми
8. Опис вимог до матеріально-технічного оснащення закладу для 

реалізації програми (приміщення, обладнання, інструмент 
тощо)

9. Опис строків і послідовності етапів реалізації програми
10. Конкретність формування запланованих результатів
11. Опис проведення апробації
12. Грамотність і естетичність оформлення

13.. Коректність використання професійної термінології *

Т.в.о. директора Ігор ГАЙДУК



Додаток 2
до наказу департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації ,
від - <&У /

Склад оргкомітету II етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм 
працівників психологічної служби «Нові технології у новій школі»

Яворовська
Галина
Володимирівна

Начальник управління дошкільної, загальної середньої освіти, 
соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, 
координації діяльності вищих навчальних закладів і науки 
департаменту освіти і науки, голова оргкомітету

Зеленко Любов 
Василівна

Методист Навчально-методичного центру психологічної 
служби Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»

Солтис
Олександра
Іванівна

Методист Навчально-методичного центру психологічної 
служби Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»

Склад журі II етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм 
працівників психологічної служби «Нові технології у новій школі»

Корнієнко
Ігор

Олексійович

Кандидат психологічних наук, завідувач кафедри практичної 
психології Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»

Приведа
Олександра
Миколаївна

Завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Єфімова
Світлана

Михайлівна

Старший викладач кафедри практичної психології Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти»

Яремкович
Наталя

Борисівна

Методист Навчально-методичного центру психологічної служби 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Куцинда
Ольга

Миколаївна

Методист Методичного кабінету відділу освіти виконавчого 
комітету Самбірської міської ради

Боженко Лідія 
Романівна

Методист Навчально-методичного центру освіти м. Львова

Лутчин
Тетяна

Ярославівна

Методист з психологічної служби Районного методичного 
кабінету відділу освіти Миколаївської районної державної 
адміністрації

ЛТ.в.о. директора Ігор ГАЙДУК


