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 № 6/137920 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


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,
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

СПЕЦКУРСИ

ДЛЯ

ПРАЦІВНИКІВ


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


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 20182019 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"


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);

