
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

 

 

Н А К А З 

20.12.2017                                              м. Київ                                      № 75   

 

 

 

Про утворення робочої групи з 

удосконалення науково-

методичного супроводу професійної 

діяльності фахівців психологічної 

служби 

 

 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», розпорядження 

Кабінету  Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 № 988-р, пункту 2.2. наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127                        

«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

розвитку психологічної служби системи освіти України на період до         

2020 року» та з метою оптимізації і підвищення ефективності роботи 

працівників психологічної служби  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити робочу групу з удосконалення науково-методичного 

супроводу професійної діяльності фахівців психологічної служби              

(далі – робоча група) у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі:  

1) розробити Єдині вимоги щодо планування та ведення професійної 

документації фахівців психологічної служби до 1 червня            

2018 року; 



 
 

2) продовжити роботу відповідно до Плану заходів Міністерства 

освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби 

системи освіти України на період до 2020 року, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017          

№ 1127. 

3. Відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи 

(Флярковська О.В.): 

1) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення діяльності 

робочої групи; 

2) до 1 серпня 2018 року подати до Міністерства освіти і науки 

України на затвердження Єдині вимоги щодо планування та 

ведення професійної документації фахівців психологічної служби. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 В.о. директора                     Ю.І. Завалевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 

 



 
 

Додаток  
до наказу ДНУ 

«Інститут модернізації 

змісту освіту» 

від  20.12.2017р.  № 75 

 

 

Склад робочої групи 

з удосконалення науково-методичного супроводу професійної 

діяльності фахівців психологічної служби 

 

1.  Завалевський  

Юрій Іванович 

в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти, керівник групи 

2.  Флярковська  

Ольга Василівна 

начальник відділу психологічного супроводу та 

соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних 

наук, координатор групи 

3.  Гончарова  

Неля Петрівна 

завідувач сектору психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», секретар групи 

4.  Абрамович  

Тетяна Вікторівна 

методист кабінету-центру практичної психології і 

соціальної роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти,    (за згодою) 

5.  Витупоренко 

Світлана 

Володимирівна 

завідувач центру практичної психології та 

соціальної роботи Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів, (за згодою) 

6.  Кваша  

Тетяна Іванівна 

практичний психолог спеціалізованого дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 46 

«Краплинка» для дітей з вадами зору 

Кропивницької міської ради Кіровоградської 

області, (за згодою) 

7.  Кияниця  

Зінаїда Петрівна 

заступник директора Міжнародної благодійної 

організації «Партнерство «Кожній дитині»  

кандидат педагогічних наук, (за згодою) 

8.  Лунченко  

Надія Вікторівна 

науковий співробітник Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України, (за згодою) 

9.  Луценко  

Інна Василівна 

науковий співробітник лабораторії проблем 

інклюзивної освіти Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних 

наук, (за згодою) 

10.  Мельничук  

Вікторія 

Олексіївна 

завідувач сектору соціально-педагогічної роботи 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

 



 
 

Продовження додатка 

11.  Мілютіна  

Катерина 

Леонідівна 

професор кафедри психологічного розвитку КНУ 

ім. Т.Г. Шевченка, (за згодою) 

12.  Носенко  

Володимир 

Вікторович 

завідувач центру практичної психології, соціальної 

роботи та здорового способу життя комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти», (за згодою) 

13.  Олійникова 

Наталія 

Дмитрівна 

соціальний педагог, методист психологічної служби 

міського методичного кабінету управління освіти 

Первомайської міської ради Миколаївської області, 

(за згодою) 

14.  Панченко  

Тетяна 

Леонідівна 

завідувач відділу практичної психології і соціальної 

роботи Комунального вищого навчального закладу 

Київської обласної ради «Академія неперервної 

освіти», кандидат психологічних наук, (за згодою) 

15.  Петрочко  

Жанна Василівна 

заступник директора з науково-експериментальної 

роботи Інституту проблем виховання НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор,      

(за згодою) 

16.  Підлипна 

Людмила 

Віталіївна 

 

директор обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри теорії та методики навчання  Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, (за згодою) 

17.  Приведа 

Олександра 

Миколаївна 

завідувач кабінету практичної психології і 

соціальної роботи Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти»,    (за згодою) 

18.  Сірош  

Оксана Євгенівна 

заступник директора загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. №19 м. Житомира, практичний психолог,       (за 

згодою) 

19.  Смотрін  

Володимир 

Олександрович  

методист психологічної служби районного 

методичного кабінету відділу освіти Бориспільської 

райдержадміністрації Київської області, голова 

Асоціації працівників психологічної служби 

системи освіти Київської області, (за згодою) 

20.  Сосновенко  

Наталія 

Василівна 

науковий співробітник Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України, (за згодою) 



 
 

Продовження додатка 

21.  Твардовська  

Олена Іванівна 

практичний психолог Чернівецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 Чернівецької 

міської ради, (за згодою) 

22.  Хмелєва-

Токарєва  

Ольга Василівна 

завідувач НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету ім. Б. Грінченка,   

(за згодою) 

23.  Хомин  

Оксана Євгенівна 

 

методист обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,      

(за згодою) 

24.  Хорошева  

Тетяна Вікторівна 

методист центру практичної психології і соціальної 

роботи Полтавського обласного інституту 

післядипломної освіти, (за згодою) 

25.  Цюман  

Тетяна Петрівна  

голова правління Всеукраїнської благодійної 

організації «Український фонд «Благополуччя 

дітей», кандидат психологічних наук, (за згодою)  

26.  Чала 

Тетяна Іванівна  

 

директор обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського, (за згодою) 

27.  Черниш  

Олена Степанівна 

практичний психолог і соціальний педагог 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №215 м. Києва,  

(за згодою) 

28.  Чуприна  

Ольга Борисівна 

завідувач сектору засобів навчання відділу засобів 

навчання та обладнання ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти»  

29.  Шамриленко  

Ірина Григорівна 

головний спеціаліст відділу аналітичного, науково-

методичного та медичного забезпечення збірних 

команд департаменту олімпійського спорту 

Міністерства молоді і спорту України, кандидат 

психологічних наук, (за згодою) 

30.  Шевчук  

Валентина 

Валентинівна 

завідувач центру практичної психології та 

соціальної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, (за згодою) 

31.  Яцюк 

Марія Валеріївна 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Комунального вищого навчального 

закладу «Вінницька академія неперервної освіти», 

(за згодою) 

 

В.о. директора                        Ю.І. Завалевський                                                 


