
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.” 

 Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 “Про методичні рекомендації щодо 

проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти” 

 Лист Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН № 6/1379-

20 від 17.11.20 року щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і 

сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

 Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)” 

 Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.” 

 Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 

виховного впливу в закладах освіти 

 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії 

домашньому насильству та булінгу» 

 Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України” 

 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України 

 ПРО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У 

СИСТЕМІ ОСВІТИ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 “Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами” 

 Закон України "Про освіту" 

 Закон України "Про загальну середню освіту" 

 Положення про психологічну службу системи освіти України 

 Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України 

(наказ Міністерства освіти і науки України 

 Положення про психологічний кабінет 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIxLzA3LzE5L2x5c3QtbW9uLXZpZC0xNi0wNy0yMDIxLTEtOS0zNjMtcHJvLXByaW9yeXRldG5pLW5hcHJpYW15LXJvYm90eS1wc3lraG9sb2hpY2hub2ktc2x1emhieS11LXN5c3RlbWktb3N2aXR5LXUtMjAyMS0yMDIyLW4tci8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIxLzA3LzE5L2x5c3QtbW9uLXZpZC0xNi0wNy0yMDIxLTEtOS0zNjMtcHJvLXByaW9yeXRldG5pLW5hcHJpYW15LXJvYm90eS1wc3lraG9sb2hpY2hub2ktc2x1emhieS11LXN5c3RlbWktb3N2aXR5LXUtMjAyMS0yMDIyLW4tci8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIwLzEyLzA3L2x5c3QtaW16by12aWQtMDQtMTItMjAyMC0yMi0xLTEwLTI0OTYtcHJvLW1ldG9keWNobmktcmVrb21lbmRhdHNpaS1zaGNob2RvLXByb3ZlZGVubmlhLXByb2ZvcmlpZW50YXRzaXlub2ktcm9ib3R5LXYtemFrbGFkYWtoLXphaGFsLW5vaS1zZXJlZG4tb2ktb3N2aXR5Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIwLzEyLzA3L2x5c3QtaW16by12aWQtMDQtMTItMjAyMC0yMi0xLTEwLTI0OTYtcHJvLW1ldG9keWNobmktcmVrb21lbmRhdHNpaS1zaGNob2RvLXByb3ZlZGVubmlhLXByb2ZvcmlpZW50YXRzaXlub2ktcm9ib3R5LXYtemFrbGFkYWtoLXphaGFsLW5vaS1zZXJlZG4tb2ktb3N2aXR5Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL25tY3BzLnN1bXkuc2NoLmluLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLzElRDAlQTklRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQkUlMjAlRDAlQjIlRDElOTYlRDAlQjQlRDAlQjclRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEYlMjAlRDAlOTUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDAlQjklRDElODElRDElOEMlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQjQlRDAlQkQlRDElOEYlMjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDElODMlMjAlRDAlQjQlRDElOTYlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjklMjAlRDAlQjIlRDElOTYlRDAlQjQlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODMlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODElRDAlQjglRDAlQkIlRDElOEMlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjAlMjAlRDElODIlRDAlQjAlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODMlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDElOTclMjAlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDAlQkYlRDAlQkIlRDElODMlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjAlRDElODYlRDElOTYlRDElOTcuSlBH/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL25tY3BzLnN1bXkuc2NoLmluLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLzElRDAlQTklRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQkUlMjAlRDAlQjIlRDElOTYlRDAlQjQlRDAlQjclRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEYlMjAlRDAlOTUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDAlQjklRDElODElRDElOEMlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQjQlRDAlQkQlRDElOEYlMjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDElODMlMjAlRDAlQjQlRDElOTYlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjklMjAlRDAlQjIlRDElOTYlRDAlQjQlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODMlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODElRDAlQjglRDAlQkIlRDElOEMlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjAlMjAlRDElODIlRDAlQjAlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODMlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDElOTclMjAlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDAlQkYlRDAlQkIlRDElODMlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjAlRDElODYlRDElOTYlRDElOTcuSlBH/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL25tY3BzLnN1bXkuc2NoLmluLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLzElRDAlQTklRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQkUlMjAlRDAlQjIlRDElOTYlRDAlQjQlRDAlQjclRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEYlMjAlRDAlOTUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDAlQjklRDElODElRDElOEMlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQjQlRDAlQkQlRDElOEYlMjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDElODMlMjAlRDAlQjQlRDElOTYlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjklMjAlRDAlQjIlRDElOTYlRDAlQjQlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODMlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODElRDAlQjglRDAlQkIlRDElOEMlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjAlMjAlRDElODIlRDAlQjAlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODMlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDElOTclMjAlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDAlQkYlRDAlQkIlRDElODMlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjAlRDElODYlRDElOTYlRDElOTcuSlBH/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIwLzA4LzE3L2x5c3QtbW9uLXZpZC0xNC0wOC0yMDIwLTEtOS00MzYtcHJvLXN0dm9yZW5uaWEtYmV6cGVjaG5vaG8tb3N2aXRuLW9oby1zZXJlZG92eXNoY2hhLXYtemFrbGFkaS1vc3ZpdHktdGEtcG9wZXJlZHpoZW5uaWEtaS1wcm90eWRpaS1idWxpbmh1LXRzLWt1dmFubml1Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIwLzA4LzE3L2x5c3QtbW9uLXZpZC0xNC0wOC0yMDIwLTEtOS00MzYtcHJvLXN0dm9yZW5uaWEtYmV6cGVjaG5vaG8tb3N2aXRuLW9oby1zZXJlZG92eXNoY2hhLXYtemFrbGFkaS1vc3ZpdHktdGEtcG9wZXJlZHpoZW5uaWEtaS1wcm90eWRpaS1idWxpbmh1LXRzLWt1dmFubml1Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIwLzA3LzI3L2x5c3QtaW16by12aWQtMjctMDctMjAyMC0yMi0xLTAtMTQ5NS1wcm8tcHJpb3J5dGV0bmktbmFwcmlhbXktcm9ib3R5LXBzeWtob2xvaGljaG5vaS1zbHV6aGJ5LXUtc3lzdGVtaS1vc3ZpdHktbmEtMjAyMC0yMDIxLW4tci8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDIwLzA3LzI3L2x5c3QtaW16by12aWQtMjctMDctMjAyMC0yMi0xLTAtMTQ5NS1wcm8tcHJpb3J5dGV0bmktbmFwcmlhbXktcm9ib3R5LXBzeWtob2xvaGljaG5vaS1zbHV6aGJ5LXUtc3lzdGVtaS1vc3ZpdHktbmEtMjAyMC0yMDIxLW4tci8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejAxMTEtMjAjVGV4dA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejAxMTEtMjAjVGV4dA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2Rvbi5reWl2Y2l0eS5nb3YudWEvZmlsZXMvMjAxOS8xLzQvNzkwOS5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2Rvbi5reWl2Y2l0eS5nb3YudWEvZmlsZXMvMjAxOS8xLzQvNzkwOS5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2ltem8uZ292LnVhLzIwMTkvMDcvMjUvbHlzdC1tb24tdmlkLTI0LTA3LTIwMTktMS05LTQ3Ny1wcm8tdHlwb3Z1LWRva3VtZW50YXRzaWl1LXByYXRzaXZueWtpdi1wc3lraG9sb2hpY2hub2ktc2x1emhieS11LXN5c3RlbWktb3N2aXR5LXVrcmFpbnkv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2ltem8uZ292LnVhLzIwMTkvMDcvMjUvbHlzdC1tb24tdmlkLTI0LTA3LTIwMTktMS05LTQ3Ny1wcm8tdHlwb3Z1LWRva3VtZW50YXRzaWl1LXByYXRzaXZueWtpdi1wc3lraG9sb2hpY2hub2ktc2x1emhieS11LXN5c3RlbWktb3N2aXR5LXVrcmFpbnkv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uLnJhZGEuZ292LnVhL2xhd3Mvc2hvdy96MDg4NS0xOA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL21vbi5nb3YudWEvdWEvbnBhL3Byby1wcmlvcml0ZXRuaS1uYXByeWFtaS1yb2JvdGktcHNpaG9sb2dpY2hub3lpLXNsdXpoYmktdS1zaXN0ZW1pLW9zdml0aS1uYS0yMDE5MjAyMC1uYXZjaGFsbm9tdS1yb2Np/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL21vbi5nb3YudWEvdWEvbnBhL3Byby1wcmlvcml0ZXRuaS1uYXByeWFtaS1yb2JvdGktcHNpaG9sb2dpY2hub3lpLXNsdXpoYmktdS1zaXN0ZW1pLW9zdml0aS1uYS0yMDE5MjAyMC1uYXZjaGFsbm9tdS1yb2Np/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDE4LzEwLzAzL25ha2F6LW1vbi12aWQtMDItMTAtMjAxOC0xMDQ3LXByby16YXR2ZXJkemhlbm5pYS1tZXRvZHljaG55a2gtcmVrb21lbmRhdHNpeS1zaGNob2RvLXZ5aWF2bGVubmlhLXJlYWh1dmFubmlhLW5hLXZ5cGFka3ktZG9tYXNobi1vaG8tbmFzeWwtc3R2YS1pLXZ6YWllbW9kaWktcGVkYWhvaGljaG55a2gtcHJhdHNpdm55a2l2LWl6LWluc2h5bXktb3JoYW5hLw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDE4LzEwLzAzL25ha2F6LW1vbi12aWQtMDItMTAtMjAxOC0xMDQ3LXByby16YXR2ZXJkemhlbm5pYS1tZXRvZHljaG55a2gtcmVrb21lbmRhdHNpeS1zaGNob2RvLXZ5aWF2bGVubmlhLXJlYWh1dmFubmlhLW5hLXZ5cGFka3ktZG9tYXNobi1vaG8tbmFzeWwtc3R2YS1pLXZ6YWllbW9kaWktcGVkYWhvaGljaG55a2gtcHJhdHNpdm55a2l2LWl6LWluc2h5bXktb3JoYW5hLw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDE4LzEwLzAzL25ha2F6LW1vbi12aWQtMDItMTAtMjAxOC0xMDQ3LXByby16YXR2ZXJkemhlbm5pYS1tZXRvZHljaG55a2gtcmVrb21lbmRhdHNpeS1zaGNob2RvLXZ5aWF2bGVubmlhLXJlYWh1dmFubmlhLW5hLXZ5cGFka3ktZG9tYXNobi1vaG8tbmFzeWwtc3R2YS1pLXZ6YWllbW9kaWktcGVkYWhvaGljaG55a2gtcHJhdHNpdm55a2l2LWl6LWluc2h5bXktb3JoYW5hLw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjE0NS0xOQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMy5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvNjUxLTE0/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejA5MjItOTk=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMy5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejA2ODctMDk=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMy5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejA2ODctMDk=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy5tZHB1Lm9yZy51YS9uZXcvaW1hZ2VzL2ZpbGVzL3BzaXhvbF9jZW50ci9wc2loX2thYmluZXQuZG9j/


 Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних 

працівників навчальних закладів 

 Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної 

служби 

 Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх 

навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи 

 Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в навчальних закладах 

 Щодо попередження залучення дітей та підлітків до діяльності релігійних 

організацій харизматичного спрямування 

 Етичний кодекс психолога 

 Посадова інструкція практичного психолога 

 Посадова інструкція соціального педагога 

 Про проведення інформаційно-освітньої роботи щодо протидії торгівлі людьми 

 Про затвердження циклограм діяльності спеціалістів психологічної служби 

 План заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти Сумської 

області на період до 2020 року 

 ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ, СПЕЦКУРСИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 Про проведення у 2017-2018 навчальному році психологічної експертизи 

соціально-психологічного інструментарію, що застосовується в закладах освіти 

 Про організаційно-управлінське забезпечення діяльності психологічної служби 

системи освіти в умовах об’єднаних територіальних громад 

 Про результати моніторингу сайтів спеціалістів психологічної служби 

 Про психологічний супровід дітей із затримкою психологічного розвитку в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу 

 Про психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів у контексті 

реалізації концепції Нової української школи 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMy5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejEzMDgtMTA=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMy5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejEzMDgtMTA=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9ydS5vc3ZpdGEudWEvbGVnaXNsYXRpb24vb3RoZXIvMzczMDIv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9ydS5vc3ZpdGEudWEvbGVnaXNsYXRpb24vb3RoZXIvMzczMDIv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3J1b29yZC5raGFya2l2b3N2aXRhLm5ldC51YS9kb2MvcHNpaC8xXzlfMzUyLmRvYw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3J1b29yZC5raGFya2l2b3N2aXRhLm5ldC51YS9kb2MvcHNpaC8xXzlfMzUyLmRvYw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2NvbnN1bHRhbnQucGFydXMudWEvP2RvYz0wMThRVkQxMzM0/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2NvbnN1bHRhbnQucGFydXMudWEvP2RvYz0wMThRVkQxMzM0/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2NvbnN1bHRhbnQucGFydXMudWEvP2RvYz0wMFc0NDlBMjhB/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2NvbnN1bHRhbnQucGFydXMudWEvP2RvYz0wMFc0NDlBMjhB/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy51YXpha29uLmNvbS9kb2N1bWVudC9zcGFydDcyL2lueDcyNDI4Lmh0bQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy51YXpha29uLmNvbS9kb2N1bWVudC9zcGFydDcyL2lueDcyNDI4Lmh0bQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly91cHNpaG9sb2dhLmNvbS51YS9ldHljaG55aV9rb2Rla3NfcHN5aG9sb2dhLmh0bWw=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Jvdm1ldG9ka2FiLmF0LnVhL3Bvc2Fkb3ZhX2luc3RydWtjaWphX3ByX3BzaWtob2xvZ2EuZG9j/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy5va3R5YWJyc2tpeS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2Fkcy8lRDAlOUYlRDAlQkUlRDElODElRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlMjAlRDElOTYlRDAlQkQlRDElODElRDElODIlRDElODAlRDElODMlRDAlQkElRDElODYlRDElOTYlRDElOEYlMjAlRDElODElRDAlQkUlRDElODYlRDElOTYlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQkYlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQjAlMjAyMDEzLmRvYw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmV2poVE0wczVkbVp6TFdjL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmYjBFeFYyWnZibTkwYmxVL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmYmw5WU9HNTJjV0p1VW1zL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmYmw5WU9HNTJjV0p1VW1zL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2Fkcy8lRDAlQTQlRDAlQjAlRDAlQkElRDElODMlRDAlQkIlRDElOEMlRDElODIlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQkQlRDElOTYlMjAlRDAlQkElRDElODMlRDElODAlRDElODElRDAlQjglMkMlMjAlRDElODElRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODYlRDAlQkElRDElODMlRDElODAlRDElODElRDAlQjgucmFy/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2Fkcy8lRDAlQTQlRDAlQjAlRDAlQkElRDElODMlRDAlQkIlRDElOEMlRDElODIlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQkQlRDElOTYlMjAlRDAlQkElRDElODMlRDElODAlRDElODElRDAlQjglMkMlMjAlRDElODElRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODYlRDAlQkElRDElODMlRDElODAlRDElODElRDAlQjgucmFy/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmZGtWb2RuTnhWRlo1V0dNL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmZGtWb2RuTnhWRlo1V0dNL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmVFZWWE1GQmhSVGxEVmpnL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmVFZWWE1GQmhSVGxEVmpnL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmY25oUFFUSTBSR1JoYUdNL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmZW5jMGMwbGlUVmRETjBrL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQnpzSlplX0t6QmJmZW5jMGMwbGlUVmRETjBrL3ZpZXc=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xX0xkZDYtV3VLaUNxN252SVk4MEh3SUl4cFo3LUVfU2svdmlldw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xX0xkZDYtV3VLaUNxN252SVk4MEh3SUl4cFo3LUVfU2svdmlldw==/


 НАКАЗ МОН України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі” №923 від 

20.08.2018 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, 

РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА І ВЗАЄМОДІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА СЛУЖБАМИ 

 Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії 

домашньому насильству та булінгу 

 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-

2019 н.р. 

 Наказ МОН від 22.05.2018 № 509"Про затвердження Положення про психологічну 

службу у системі освіти України" 

 Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року "Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р." 

 Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року "Пpo затвердження Примірного положення 

про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти" 

 Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання 

та протидії насильству" 

 Лист МОН 30.10.2018 №1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо 

виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей" 

 Постанова КМУ від 22.08.2018 № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

і насильству за ознакою статі" 

 Наказ МОН від 02.10.2018 №1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами " 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про 

документацію працівників психологічної служби у системі освіти України" 

 Закон України від 7 грудня 2017 №2229 "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 №334 "Про унормування 

діяльності психологічної служби системи освіти" 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3N0ZXBhbml2a2Etc2Nob29sMS5lZHVraXQuc3VteS51YS9GaWxlcy9kb3dubG9hZHMvTk1PLTkyMyUyMCVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCRiVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4NiVEMSU5NiVEMCVCOSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMSU5NiVEMCVCRSVEMCVCNC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3N0ZXBhbml2a2Etc2Nob29sMS5lZHVraXQuc3VteS51YS9GaWxlcy9kb3dubG9hZHMvTk1PLTkyMyUyMCVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCRiVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4NiVEMSU5NiVEMCVCOSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMSU5NiVEMCVCRSVEMCVCNC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3N0ZXBhbml2a2Etc2Nob29sMS5lZHVraXQuc3VteS51YS9GaWxlcy9kb3dubG9hZHMvTk1PLTkyMyUyMCVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCRiVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4NiVEMSU5NiVEMCVCOSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMSU5NiVEMCVCRSVEMCVCNC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9tb24uZ292LnVhL3N0b3JhZ2UvYXBwL3VwbG9hZHMvcHVibGljLzViYi9jOTMvZGQ4LzViYmM5M2RkODYwY2QxNzI4Mzg5OTIucGRm/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9tb24uZ292LnVhL3N0b3JhZ2UvYXBwL3VwbG9hZHMvcHVibGljLzViYi9jOTMvZGQ4LzViYmM5M2RkODYwY2QxNzI4Mzg5OTIucGRm/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9tb24uZ292LnVhL3N0b3JhZ2UvYXBwL3VwbG9hZHMvcHVibGljLzViYi9jOTMvZGQ4LzViYmM5M2RkODYwY2QxNzI4Mzg5OTIucGRm/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNjBRQ0duSkFMR3h3S1c0amFuajhrQW5QYzJMc3dhc1Qvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNjBRQ0duSkFMR3h3S1c0amFuajhrQW5QYzJMc3dhc1Qvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNDlCMDBtTnRJVmV1YkdWN1lwdDI3S3JuM2plelcwcFkvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNDlCMDBtTnRJVmV1YkdWN1lwdDI3S3JuM2plelcwcFkvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDE4LzA1LzI1L25ha2F6LW1vbi12aWQtMjEtMDUtMjAxOC01MDktcHJvLXphdHZlcmR6aGVubnlhLXBvbG96aGVubnlhLXByby1wc3lob2xvaGljaG51LXNsdXpoYnUtdS1zeXN0ZW1pLW9zdml0eS11a3JhamlueS8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbXpvLmdvdi51YS8yMDE4LzA1LzI1L25ha2F6LW1vbi12aWQtMjEtMDUtMjAxOC01MDktcHJvLXphdHZlcmR6aGVubnlhLXBvbG96aGVubnlhLXByby1wc3lob2xvaGljaG51LXNsdXpoYnUtdS1zeXN0ZW1pLW9zdml0eS11a3JhamlueS8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9kb2MvZmlsZXMvbmV3cy82MTYvNjE2NDAvTGlzdF9NT05fMV85LTQ4N19fMl8ucGRm/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9kb2MvZmlsZXMvbmV3cy82MTYvNjE2NDAvTGlzdF9NT05fMV85LTQ4N19fMl8ucGRm/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9sZWdpc2xhdGlvbi9TZXJfb3N2LzYxMTA3Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9sZWdpc2xhdGlvbi9TZXJfb3N2LzYxMTA3Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9sZWdpc2xhdGlvbi9TZXJfb3N2LzYxMTA3Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xR1UteVVpWHllUXIzejZYME1XZDdtZjJBRlZhZUdGRjUvdmlldw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xR1UteVVpWHllUXIzejZYME1XZDdtZjJBRlZhZUdGRjUvdmlldw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5QiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4MiUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDMwLjEwLiUyMDIwMTglRDElODAuJTIwJUUyJTg0JTk2JTIwMTktNjU2LmRvY3g=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5QiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4MiUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDMwLjEwLiUyMDIwMTglRDElODAuJTIwJUUyJTg0JTk2JTIwMTktNjU2LmRvY3g=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5RiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCUyMCVEMCU5QSVEMCU5QyVEMCVBMyUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDIyJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJGJUQwJUJEJUQxJThGJTIwMjAxOCUyMCVEMSU4MC4lMjAlRTIlODQlOTYlMjA2NTguZG9jeA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5RiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCUyMCVEMCU5QSVEMCU5QyVEMCVBMyUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDIyJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJGJUQwJUJEJUQxJThGJTIwMjAxOCUyMCVEMSU4MC4lMjAlRTIlODQlOTYlMjA2NTguZG9jeA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5RiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCUyMCVEMCU5QSVEMCU5QyVEMCVBMyUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDIyJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJGJUQwJUJEJUQxJThGJTIwMjAxOCUyMCVEMSU4MC4lMjAlRTIlODQlOTYlMjA2NTguZG9jeA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyL05ha2F6X01PTl8xMDQ3LnBkZg==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyL05ha2F6X01PTl8xMDQ3LnBkZg==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyL05ha2F6X01PTl8xMDQ3LnBkZg==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyL0x5c3QtTU9OLXZpZC0wNS4wOS4yMDE4LTE5LTUyOS5kb2N4/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyL0x5c3QtTU9OLXZpZC0wNS4wOS4yMDE4LTE5LTUyOS5kb2N4/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5NyVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCUyMCVEMCVBMyVEMCVCQSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMSU5NyVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCRSUyMCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU5NiVEMCVCMyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4RiUyMCVEMSU4MiVEMCVCMCUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCOCVEMCVCNCVEMSU5NiVEMSU4RSUyMCVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCRCVEMSU4QyVEMCVCRSVEMCVCQyVEMSU4MyUyMCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMSU4My5kb2N4/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5NyVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCUyMCVEMCVBMyVEMCVCQSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMSU5NyVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCRSUyMCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU5NiVEMCVCMyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4RiUyMCVEMSU4MiVEMCVCMCUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCOCVEMCVCNCVEMSU5NiVEMSU4RSUyMCVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCRCVEMSU4QyVEMCVCRSVEMCVCQyVEMSU4MyUyMCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMSU4My5kb2N4/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5RCVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCNyVFMiU4NCU5NjMzNCUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDAyLjAzLjIwMTclMjAlMjAlRDAlQkYlRDElODElRDAlQjglRDElODUlRDAlQkUlRDAlQkIuJTIwJUQxJTgxJUQwJUJCJUQxJTgzJUQwJUI2JUQwJUIxJUQwJUIwLnBkZg==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3Nsb2JpZHNrZS1ydW8uZWR1LmtoLnVhL0ZpbGVzL2Rvd25sb2FkY2VudGVyLyVEMCU5RCVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCNyVFMiU4NCU5NjMzNCUyMCVEMCVCMiVEMSU5NiVEMCVCNCUyMDAyLjAzLjIwMTclMjAlMjAlRDAlQkYlRDElODElRDAlQjglRDElODUlRDAlQkUlRDAlQkIuJTIwJUQxJTgxJUQwJUJCJUQxJTgzJUQwJUI2JUQwJUIxJUQwJUIwLnBkZg==/


 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2016 №1/9-680 "Щодо захисту 

дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження" 

 Лист МОН України від 28.12.2016 №1/9-680 

 Лист Міністерства освіти і науки України від17.09.2015 № 1/9-442 «Про 

оптимізацію діяльності працівників психологічної служби» 

 Лист МОНУ від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних 

тенденцій серед учнів»; 

 Наказ МОНУ від 02.07.2009 № 616 "Про затвердження Положення про 

психологічну службу"; 

 Наказ МОН України від 28.12.2006 № 864 "Про планування діяльності та ведення 

документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами 

системи Міністерства освіти і науки України" 

 Наказ від 20.04.2001 №330 "Про затвердження Положення про експертизу 

психологічного та соціологічного інструментарію"; 

 Наказ від 19.10.2001 №691 "Про затвердження Положення про пс. кабінет ДНЗ, 

ЗНЗ та ін. закладів"; 

 Лист МОНУ від 27.11.2000 №109 "Про тривалість робочого тижня практичного 

психолога (СП); 
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