ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
СИСТЕМИ ОСВІТИ
Електронна версія матеріалів розміщена за посиланням:
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza/
;

1.

Закон України «Про освіту».
Стаття 76. «Психологічна служба та соціальнопедагогічний патронаж у системі освіти»;

Постанова
Верховної
Ради України
від 05.09.2017р

2.

Етичний кодекс психолога. Етичний кодекс
спеціалістів із соціальної роботи;

Постанова КМ України
від 14.05.1997 № 346

3.

Положення про психологічну службу системи
освіти України.
Про пріоритетні напрями роботи психологічної
служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.;

Наказ МОН України
№ 509 від 22.05.2018

4.
5.

Про затвердження професійного стандарту
«Практичний психолог закладу освіти

6.

Про методичні рекомендації щодо проведення
профорієнтаційної роботи в закладах загальної
середньої освіти
Про
типову
документацію
працівників
психологічної служби у системі освіти України;

7.

Лист МОН України
№
1/9-363
від
16.07.2021р.
Лист МОН України
від 30.11.2020 № 6/142720
Лист МОН України
від 04.12.2020 № 22.1/102496
Лист МОН України
від 24.07.2019р. №1/9-477

Щодо організації та проведення «години
психолога» у загальноосвітніх навчальних
закладах;
9. Про затвердження Примірного положення про
команду психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами в
закладі загальної середньої та дошкільної
освіти;
10. Деякі питання кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників;

Наказ МОН 1/9-488
від 04.07.2012

11. Щодо

Лист МОН України
від 07.08.2015 р. № 2/3-

8.

профілактики

учинення

дітьми

Наказ МОН № 609
від 08 червня 2018 року

Постанова КМ України
від 21.08.2019р № 800

навмисних самоушкоджень;
12. Методичні рекомендації щодо запобігання та
протидії насильству;
13. Про затвердження Типового положення про
мобільну
бригаду
соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі;

;

14-1572-15
Лист МОН України
від 18.05.2018 № 1/115480
Постанова КМ України
від 22 серпня 2018 р. №
654

14. Щодо вирішення конфліктів серед дітей в
закладах освіти шляхом впровадження медіації;

Лист МОН України
від 30.08.2018 № 1/9-516

15. Про
Національну
стратегію
розбудови
безпечного і здорового освітнього середовища у
новій українській школі;

Указ Президента України
від 25 травня 2020 року
№ 195/2020

16. Деякі питання соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, у
тому числі таких, що можуть загрожувати їх
життю та здоров’ю;

Постанова КМ України
від 03 жовтня 2018 року
№ 800

17. Деякі питання реагування на випадки булінгу
(цькування) та застосування заходів виховного
впливу в закладах освіти»
18. Про затвердження плану заходів, спрямованих
на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
в закладах освіти.

Наказ МОН України
від 28 грудня 2019 року
№ 1646, з
Наказ МОН України
від 26 лютого 2020 року
№ 293

