
 

 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ      

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 

«_05_» січня  2023  р.                                                                                 №  _03_ 

Про організацію та проведення  

методичної експертизи інноваційного  

фахового інструментарію працівників  

психологічної служби закладів освіти у 2023 році 

 

Відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509, на 

виконання планів роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

військової адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області на 2023 рік та з метою забезпечення експертизи інноваційного 

фахового інструментарію практичних психологів і соціальних педагогів в 

атестаційний період, що буде сприяти підвищенню якості психологічного та 

соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу у закладах освіти усіх типів 

і форм власності, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 22.02.2023 та 25.10.2022 засідання обласної Експертної комісії з 

експертизи психологічного, соціально-педагогічного та соціологічного 

інструментарію (далі – обласна Експертна комісія) на базі науково-методичного 

центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області. 

2. Затвердити склад фахівців-експертів обласної Експертної комісії, що 

додається. 

3. Науково-методичному центру практичної психології та соціальної роботи 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Білянін Г.І., 

Романовська Д.Д.): 

3.1. Забезпечити якісну організацію та належні умови для проведення засідань 

обласної Експертної комісії на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області. 



3.2. Повідомити фахівців психологічної служби про результати експертних 

висновків щодо відповідності стандартам поданого психологічного, соціально-

педагогічного та соціологічного інструментарію, у десятиденний термін після 

проведення засідань обласної Експертної комісії. 

3.3. Розмістити схвалені до використання психологічні, соціально-педагогічні 

методики та програми на інформаційному сайті Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області до 04.03.2023, 04.11.2023. 

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, директорам 

Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, директору Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області 

(Микитюк С.М.), директорам закладів освіти обласного підпорядкування, 

рекомендувати директорам закладів фахової передвищої та вищої освіти: 

4.1. Поінформувати фахівців психологічної служби, педагогічних працівників 

про терміни проведення засідань обласної Експертної комісії у 2023 році до 

23.01.2023. 

4.2. Провести роз’яснювальну роботу серед практичних психологів, 

соціальних педагогів, які проходять атестацію, щодо необхідності подання 

фахового інструментарію на обласну Експертну комісію до 06.02.2023. 

4.3. Рекомендувати фахівцям психологічної служби закладів освіти подати 

авторські інноваційні розробки або укладені ними методики, програми, які вони 

застосовують у профілактично-просвітницькій, корекційно-розвивальній та 

діагностичній роботі для здійснення експертизи в електронному вигляді до науково-

методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області на e-mail: 

chernivtsi23@ukr.net до 13.02.2023, 16.10.2023.  

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної військової адміністрації та Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

 

 

 

В.о. директора Департаменту                                   Оксана ГРИНЮК 
  

mailto:chernivtsi23@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

(обласної військової адміністрації) 

_05.01.2023  №_03___  
 

Склад фахівців-експертів обласної Експертної комісії з експертизи 

психологічного, соціально-педагогічного та соціологічного інструментарію 
Голова комісії: 

- Романовська Діана Дорімедонтівна, кандидат психологічних наук, 
завідувач науково-методичного центру практичної психології та соціальної 
роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (далі 
– ІППОЧО).  
Секретар комісії: 

- Гречко Роксолана Іванівна, методист науково-методичного центру 
практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО. 
Члени комісії: 

- Анатійчук Марина Олексіївна, завідувач центру підтримки інклюзивної 
освіти ІППО ЧО. 

- Барабащук Ганна Володимирівна, кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри практичної психології Чернівецького національного університету 
ім. Юрія Федьковича (за згодою).  

- Цимбалюк Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича (за згодою). 

- Чаплак Ян Васильович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, (за 
згодою). 

- Осипенко Вікторія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, викладач 
кафедри психології та філософії ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет» (за згодою). 

- Харівська Світлана Василівна, практичний психолог державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей 
сфери послуг», голова обласної секції практичних психологів і соціальних 
педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою). 

- Дєдов Ольга Анатоліївна, психолог КУ «Центр професійного розвитку 
пердагогічних працівників» Хотинської міської ради (за згодою). 

- Гончарова-Чагор Алла Орестівна, психолог КЗ «Чернівецький міський 
інклюзивно-ресурсний центр №1» Чернівецької міської ради (за згодою). 

- Заслонкіна Ольга Петрівна, практичний психолог КЗ «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

- Оксіна Наталія Василівна, практичний психолог державного вищого 
навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» (за згодою).  

- Боднар Людмила Іллівна, соціальний педагог Оршовецького ЗЗСО І-ІІІ 
ст. Неполоковецької сільської ради Чернівецького району (за згодою). 

 
 

 

 

 

 


