Затверджено
В.о. начальника Управління освіти
Деснянської районної в місті Києві
міністрацп
Т. Постолюк
2014 р.

Посадова інструкція пр^нРГного психолога
навчального закладу освіти
І. Загальна частина.
1.1. Інструкція розроблена на основі Закону України « Про освіту», Положення
про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і
неуки України від 3.05.99 № 127), наказу Міністерства освіти і науки України від
02.07.2009 № 616 « Про внесення змін до положення про психологічну службу
системи освіти України», Типового положення про центри практичної психології і
соціальної роботи ( наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 №
385), листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9 - 352 «Про
планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної
служби системи освіти України», листа Міністерства освіти і науки молоді та
спорту України №
1/9-683 від 26.09.2012 щодо розподілу робочого часу
практичних психологів та соціальних педагогів, методичних рекомендацій щодо
напрямків діяльності соціально-психологічної служби системи освіти України.
1.2. Психолог повинен мати спеціальну (психологічну освіту), мінімальний
освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст.
1.3. У своїй діяльності психолог керується Указами Президента України,
Конституцією України, Постановами Кабінету Міністрів, Законами України,
Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Етичним
кодексом психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти
України,
методичними
рекомендаціями
Центру
практичної психології,
інструкціями з безпеки життєдіяльності, а також Статутом і локальними право
вими актами навчального закладу (в тому числі Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, даною Посадовою інструкцією), трудовим договором
(контрактом).
1.4. Практичний психолог забезпечує
виконання
завдань
в межах своїх
професійних обов’язків.
II. Завдання та повноваження
Основними завданнями діяльності практичного психолога є :
2.1. Психологічна просвіта педагогічного колективу, дітей, батьків.
2.2. Консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з
питань виховання дітей, створення сприятливих психологічних умов для
всебічного та гармонійного розвитку особистості.

2.3. Психологічна профілактика негативних явищ - своєчасне попередження
відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках,
підвищення психологічної культури.
2.4. Діагностика (психологічне обстеження дітей (вихованців) з метою визначення
відповідності віковим нормам пізнавальних, розумових, емоційно-вольових,
характерологічних особливостей розвитку дітей (вихованців) тощо.
2.5. Корекція - здійснення психолого - педагогічних заходів спрямованих на
усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку дітей (вихованців).
2.6. Розвиток - сприяння повноцінному психічному і особистісному розвитку
дитини, відповідно до віку та індивідуальних особливостей.
2.7. Психологічна експертиза - участь в апробації та оцінюванні нових технологій
навчання та виховання, психолого-педагогічних інновацій, технік
2.8. Психологічна прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи
та особистості в різних умовах, прогнозування психічного розвитку дитини,
передбачення і структуризація системності роботи з метою підвищення
ефективності та результативності.

III. Посадові обов’ язки
3.1. Керується в роботі Етичним кодексом психолога. Зберігає професійну
таємницю, не поширює відомостей, отриманих у процесі діагностики,
консультування або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її
оточенню. Конфіденційну інформацію про клієнта практичний психолог має
надавати виключно на запит батьків (опікунів) дитини або директора Центру
практичної психології. Іншим особам така інформація надається в узагальненому
вигляді.
3.2. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від
будь-яких форм насильства. Будує свою діяльність на основі доброзичливості,
довіри, у тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
3.3. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на
основні види роботи психолога ( Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9 352 від 27.08.2000).
3.4. Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань учнів
(вихованців) педагогічних працівників, батьків.
3.5. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру, ділиться
досвідом з колегами.
3.6. Використовує в своїй професійній діяльності виключно наукові та валідні
методики, технології, методи, або такі, що пройшли соціально-психологічну
експертизу в Центрі практичної психології і соціальної роботи Київського
Університету імені Бориса Грінченка.
3.7.
Пропагує
психологічні
знання,
запобігає
випадкам
здійснення
психодіагностичної, розвивально-корекційної, профілактичної, консультативнометодичної роботи особами, що не мають відповідної фахової підготовки або
права на таку діяльність на території навчального закладу (району, міста).
3.8.
Знає
зміст
нормативно-правових та методичних документів, що
регламентують роботу психологічної служби системи освіти України та вимоги

державних стандартів забезпечення навчально-виховного процесу навчального
закладу.
3.9. Розробляє просвітницькі, діагностичні, розвивально-корекційні програми та
факультативні курси в рамках навчально-виховної діяльності з урахуванням |
потреб дітей (вихованців) та специфіки роботи навчального закладу.
3.10. Веде відповідну документацію та статистично-аналітичну звітність за
результатами своєї діяльності та систематично звітує перед Центром практичної
психології.
3.11. Проводить соціологічні та психологічні дослідження за запитом органів
управління освітою Деснянського району та навчального закладу в якому працює.
3.12. Бере участь у районних та міських заходах психологічної служби
(методичних об’єднаннях, творчих групах, інструктивно-методичних нарадах,
семінарах), відповідно річного плану роботи Центру практичної психології
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, а
також заходах, які проводяться навчальним закладом.
3.13. Дотримується правил безпеки життєдіяльності на робочому місці.

IV. Має право.
^
4.1. За своїм статусом належить до педагогічних працівників і відповідно до
чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями передбаченими
для них.
4.2. З метою підвищення своєї кваліфікації практичний психолог має право на
методичний день (8 год.) для самоосвіти; консультацій в Центрі практичної
психології та інших установах, професійного зростання.
4.3. На окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення діагностичної,
консультативної, розвивальної та корекційної роботи.
4.4. З метою розв’язання конфліктних випадків практичний психолог має право
подати звернення до безпосереднього керівника Центру практичної психології на
предмет психологічної експертизи своєї діяльності.
4.5. Представляти інтереси соціально-психологічної служби району в інш их,
структурах з питань напряму діяльності підрозділу.
І
4.6. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи свого
підрозділу.
V. Взаємовідносини
Практичний психолог навчального закладу:
5.1. Працює в режимі нормованого робочого дня. Тривалість робочого тижня
складає 40 годин (навантаження - 1 ставка). З них 20 годин відводиться для
роботи
безпосередньо у навчальному закладі ( індивідуальна та групова
психодіагностика, консультування дітей, педагогічних працівників, батьків,
корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 годин - на підготовку соціальнопсихологічних заходів, занять, тренінгів, ділових ігор, обробку результатів
досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватися як у
навчальному закладі так і за його межами (при робочій необхідності, за |
телефонограмою або при недостатньому забезпеченні робочого місця технічними
засобами тощо). Практичний психолог у спеціальних навчальних закладах для

дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, отримує ставку
заробітної плати за 20 годин роботи на тиждень.
5.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік. Річний план розробляє в
період складання загального річного плану навчального закладу з урахуванням
останнього. Плани роботи погоджуються директором ЦПП, який відповідає за
психологічну службу системи освіти району та затверджуються керівником
навчального закладу.
5.3. Отримує від керівника навчального закладу інформацію нормативно правового та організаційно-методичного характеру.
5.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять у його
компетенцію, крім конфіденційної інформації про клієнта, з адміністрацією та
працівниками навчального закладу.
5.5. Співпрацює з усіма ланками навчально-виховного процесу та іншими
структурами, які сприяють вирішенню питань виховання та навчання дітей,
надання допомоги батькам та родинам.

VI. Відповідальність.
6.1. За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту та
правил
внутрішнього
розпорядку
навчального
закладу,
розпоряджень
адміністрації, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, психолог
несе дисциплінарну відповідальність у порядку встановленому, законодавством
України про працю.
6.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах,
визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним
законодавством України.
6.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним
законодавством.
Інструкцію розроблено: директором Центру практичної психології Управління
освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Т.Гулєвич
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