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Про підсумки II (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу авторських програм 
практичних психологів і соціальних педагогів 
«Нові технології у новій школі» 
у номінації «Профілактичні програми»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 
від 31.05.2018 №  555 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 
конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 
«Нові технології у новій школі», Плану заходів Міністерства освіти і науки 
України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на 
період до 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 
08.08.2017 № 11273), відповідно до наказу Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації від 23.10.2018 № 3 1 9  «Про проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 
"Профілактичні програми"» протягом грудня 2018 року-січня 2019 року 
проведено II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм 
практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 
(далі -  Конкурс).

У І (районному, міському, ОТЕ) етапі Конкурсу взяли участь працівники 
психологічної служби закладів освіти області, які представили 72 авторські 
програми. За інформацією місцевих органів управління освітою переможцями 
визначено 27 авторських програм, з яких до участі у II (обласному) етапі 
Конкурсу допущено 18 робіт з Бобровицького, Еороднянського, Ріпкинського, 
Новгород-Сіверського, Прилуцького, Чернігівського районів, міст Ніжина, 
Прилук, Корюківської, Носівської міських рад, Линовицької селищної ради, 
Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, 
Яблунівської спеціалізованої школи-інтернат 1-І 11 ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів, Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту, Чернігівського вищого професійного училища 
побутового обслуговування.

Тематикою профілактичних програм є запобігання насильству, 
профілактика особистісних та поведінкових відхилень у здобувачів освіти, 
формування соціальної зрілості учнів та позитивних соціально-прийнятних 
форм поведінки.



Особливої уваги, на думку журі обласного етапу Конкурсу 
заслуговують авторські програми Інни Вікторівни Садової, практичного 
психолога Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна 
Прилуцької міської ради Чернігівської області «Психологічний театр -  
інтерактивний метод профілактики особистісних та поведіикових відхилень в 
учнів» та Юлії Сергіївни Брагінець, соціального педагога Чернігівського 
вищого професійного училища побутового обслуговування «Соціальна 
зрілість учнів -  запорука успішного майбутнього». Авторки програм 
продемонстрували високий рівень професіоналізму, знання психологічних та 
соціально-педагогічних особливостей розвитку дітей різних вікових категорій, 
творчий підхід у виборі форм та методів реалізації авторських програм.

Так, у авторській програмі І. Садової запропоновано впровадження 
«соціального театру», як інноваційної форми здійснення профілактичної 
роботи зі здобувачами освіти щодо вирішення актуальних особистісних 
проблем.

Ефективність впровадження авторської програми ІО. Брагінець 
продемонстровано авторкою через детальний, науково обґрунтований опис 
апробації.

Проте, серед представлених па Конкурс авторських програм, є роботи, 
що не відповідали умовам Конкурсу, зокрема, номінації «Профілактичні 
програми», а тому не увійшли до II (обласного) етапу.

Одна з представлених програма не відповідала вимогам щодо мети та 
завдань психопрофілактичних програм. Серед недоліків конкурсних робіт слід 
відмітити недостатній опис проведення апробації, строків і етапів реалізації 
програм, відсутність наукового та методичного обґрунтування використаних 
методів, методик та технологій, що суперечить критеріям оцінювання.

На підставі рішення журі обласного етапу Конкурсу н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 
технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» та
нагородити Дипломом І ступеня:

- Брагінець Юлію Сергіївну, соціального педагога Чернігівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування;

- Садову Інну Вікторівну, практичного психолога Прилуцької гімназії № 5 
імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області.

2. Визнати лауреатами II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 
технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» та
нагородити:

- Дипломом II ступеня — Марущак Тетяну Василівну, практичного
психолога дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 «Перлинка» 
комбінованого типу Ніжинської міської ради Чернігівської області;

- Дипломом III ступеня -  Волинець Наталію Іванівну, практичного
психолога Редьківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній



навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Чернігівської районної 
ради Чернігівської області.

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д.Ушинського (ректор А.Заліський):

- забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки переможців 
II обласного етапу Конкурсу до участі у III (фінальному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 
« П рофілактичиіпрограми»;

- проаналізувати результати участі у Конкурсі працівників психологічної 
служби закладів освіти області на обласних семінарах-практикумах, нарадах, 
курсах підвищення кваліфікації та вжити заходів щодо активізації фахівців 
служби в розробці та впровадженні авторських програм.

4. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти Чернігівської 
райдержадміністрації (Т. Маханькова), Прилуцької (С. Вовк) та Ніжинської 
(С. Крапив'янський) міських рад, Чернігівського вищого професійного 
училища побутового обслуговування (С. Михалко) розглянути питання щодо 
можливості відзначення переможців та лауреатів II (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 
«Профілактичні програми».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.


