
 
 
 

 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
23.02.2011                                    м. Полтава  № 82 
 

 
 
 
 

Про атестацію працівників  
психологічної служби 

 
 
На виконання наказу Міністерства освіти  і науки України від 06.10.2010 

№ 930 «Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних 
працівників», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. 
№1255 / 18550  

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Вважати такими, що втратили чинність накази Головного управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації від 04.10.2010 № 761 «Про 
створення обласної атестаційної комісії з атестації працівників психологічної 
служби системи освіти та проведення атестації працівників психологічної 
служби у 2010 – 2011 навчальному році» та від 16.02.2007 № 103 «Про 
затвердження вимог до стану роботи практичних психологів, соціальних 
педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми – інвалідами системи освіти 
при визначенні кваліфікаційних категорій». 

 
2. Ректору Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського Зелюку В. В. повернути 
атестаційні матеріали про атестацію працівників психологічної служби поданих 
у жовтні 2010 року (список додається).  

 
3. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, директорам інтернатних, професійно-технічних та 
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позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів 
акредитації: 

 
3.1. Забезпечити включення до списків педагогічних працівників, які 

атестуються у 2010-2011 навчальному році атестаційними комісіями I II рівнів 
працівників психологічної служби.  

 
3.2. Включати до складу атестаційних комісій  I-II рівнів директорів 

(завідувачів) центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів з 
психології для фахового вивчення стану роботи працівника психологічної 
служби, який атестується. 

 
4. Ректору Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (Зелюку В. В.), начальникам 
відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, директорам 
інтернатних, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, 
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації: 

Забезпечити раз на п’ять років вивчення стану роботи та надання 
методичної допомоги  завідувачам (директорам) центрів практичної психології 
і соціальної роботи, методистам з психології, практичним психологам, 
соціальним педагогам навчальних закладів відповідно до структури 
психологічної служби системи освіти (наказ МОН України від 02.07. 2009 
№ 616 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703 
«Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти 
України»). 

 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
 
 
 
 
Начальник  

Головного управління       В. І. Мирошниченко 
освіти і науки 
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 Список працівників психологічної служби Полтавської області, яким 
передано атестаційні матеріали  

відповідно до наказу ГУОН від 23.02.2011 № 82  
«Про атестацію працівників психологічної служби» 

 
№ 
з/п 

Навчальний заклад ПІБ працівника, який 
атестується 

Підпис 

1. 
Гадяцький професійний аграрний ліцей 
Полтавської обласної державної 
адміністрації 

Аколович Тетяна 
Петрівна 

 

2. Полтавська спеціальна загальноосвітня 
школа № 39  

Горошко Тетяна 
Віталіївна 

 

3. Полтавська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 5  

Гунченко Альона 
Іванівна 

 

4. 
Методичний кабінет відділу освіти 
Лубенської районної адміністрації 
Полтавської області 

Захарченко Ірина 
Валеріївна 

 

5. 
Червонозаводська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 Лохвицької районної 
ради Полтавської області 

Лисечко Володимир 
Петрович 

 

6. 

Полтавська загальноосвітня школа-
інтернат № 2  
І-ІІІ ступенів ім. Н. К. Крупської 
Полтавської обласної ради 

М’ясоїд Петро 
Андрійович 

 

7. 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей з сільської місцевості 
ім. А. С. Макаренка 

Присяжнюк Надія 
Юріївна 

 

8. Методичний кабінет відділу освіти 
Котелевської райдержадміністрації 

Самойленко Оксана 
Петрівна 

 

9. Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 26 м. Полтави 

Цибульська Надія 
Іванівна 

 

10. 
Микільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат Полтавського району 
Полтавської обласної ради 

Циганенко Оксана 
Миколаївна 

 

11. 

Майорщинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
Гребінківського району Полтавської 
обласної ради 

Юрченко Юлія Юріївна 

 

 
 
 
 
 
 

 


