
Нормативно-правова база діяльності психологічної служби 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу 
 

У 2020/2021 навчальному році психологічна служба в своїй роботі керується 

такими нормативними документами: 

▪ Конституцією України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text; 

▪ Декларацією прав людини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text; 

▪ Конвенцією про права дитини 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text; 

▪ Саламанська декларація та рамки дій щодо освіти осіб з особливими 

освітніми потребами прийнята Всесвітньою конференцією щодо освіти 

осіб з особливими освітніми потребами: доступ і якість  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text 

 

▪ Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1965643-05#Text 

 

▪ ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу в системі освіти України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-93#Text 

 

▪ ПОЛОЖЕННЯ  про психологічну службу у Подільському спеціальному 

навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

https://posek.km.ua/wp-content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-psyhologichnu-

sluzhbu.pdf 

 

▪ З У Про освіту (ст. 76 Психологічна служба та соціально-педагогічний 

патронаж у системі освіти) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text; 

 

▪ ЗУ Про вищу освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

 

▪ ЗУ від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text 

 

▪ З У  Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 

 

▪ ЗУ Про державну допомогу сім'ям з дітьми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text 
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▪ ЗУ Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text 

 

▪ З У  Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text 

 

▪ З У  Про попередження насильства в сім'ї 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text 

 

▪ ЗУ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text 
 

Накази МОН: 

• Наказ МОН України Про затвердження Положення про психологічний 

кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів 

№691 від 19.10.2001 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0691290-01#Text 
 

• Наказ МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 

02.10.2018 № 1047 

https://drive.google.com/file/d/1yZ13CyWhLeZjk5RsMZitmuFmp7UD2sZI/v

iew; 

• Наказ МОН «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання  

та  протидію  булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 26.02.2020  № 293 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-

zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti; 

 

• Наказ МОН «Про створення робочої групи з розроблення нормативно-

правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі 

освіти України» від  07.02.2019    №  146 https://imzo.gov.ua/2019/02/08/nakaz-

mon-vid-07-02-2019-146-pro-stvorennia-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-

normatyvno-pravovykh-aktiv-shchodo-zabezpechennia-diial-nosti-psykholohichnoi-

sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/; 

 

• Наказ МОН «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів» від 17.05.2019 № 671 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-

pitannya-organizaciyi-navchannya-fahivciv-inklyuzivno-resursnih-centriv. 

     Листи МОН та ІМЗО: 
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• Лист МОН «Щодо проведення моніторингу» від 10.09.2019 № 1/9-571 

https://imzo.gov.ua/2019/09/11/lyst-mon-vid-10-09-2019-1-9-571-shchodo-

provedennia-monitorynhu/; 

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

психологічної служби у системі освіти України” 

https://drive.google.com/file/d/19vXe9godMoy5oNucB0kYY4r2VTxn7lB7/view; 

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

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

https://drive.google.com/file/d/1laPU0Gg9sTJE1IkiL8cHhvnIhqqM4vjJ/view; 

• Лист ІМЗО «Щодо проведення Всеукраїнського моніторингового 

дослідження «Надання  допомоги  дітям, постраждалим від військових дій і 

внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби» від  

25.05.2020  № 22.1/10-1065 https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-

2020-22-1-10-1065/; 

• Лист ІМЗО «Про  курси  підвищення кваліфікації  психологів  і  соціальних  

педагогів  за  рахунок  коштів державного бюджету» від  09.06.2020  № 22.1/10-

1205 https://imzo.gov.ua/2020/04/27/informuiemo-pro-kursy-pidvyshchennia-

kvalifikatsii-dlia-praktychnykh-psykholohiv-ta-sotsial-nykh-pedahohiv/; 

• Лист ІМЗО «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та 

протидії домашньому насильству відносно дітей» від 30.10.2018 № 1/9-656 

https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-

diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-

stvu-vidnosno-ditey/;  

• Лист МОН «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 

2020/2021 навчальному році» від 12.11.2018 № 1/9-690 

https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-

navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-

vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/; 

• Лист МОН «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 

насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text; 

• Лист МОН «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 20.03.2020 № 6/480-20 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/4/1/876543.pdf; 

• Лист МОН «Щодо діяльності Національної дитячої гарячої лінії» від 

19.05.2020 №  6/645-20» 

https://rada.info/upload/users_files/24014202/23c3acc9a0d066ca657d1fac06f2379b.

pdf; 

Методичний посібник «Застосування діагностичних мінімумів в діяльності 

працівників психологічної служби» (за загальною редакцією В.Г. Панка). 
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Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників 

психологічної служби (за загальною редакцією В.Г. Панка) 

Основні завдання психологічної служби Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу: 

• супровід процесу адаптації студентів до закладу освіти; 

• запобігання конфліктів в освітньому середовищі ; 

• психолого-просвітницька робота серед учасників освітнього процесу; 

• надання допомоги  постраждалим внутрішньо переміщеним студентам,  їхнім 

батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, 

дітям і сім’ям учасників АТО (ООС); 

• посилення профілактичної роботи з протидії торгівлі людьми; 

• попередження саморуйнівної поведінки; 

• здійснення  профілактичних  заходів  щодо  зниження  рівня  вживання  

алкоголю  та  наркотичних  речовин підлітками; 

• посилення  профілактичної  роботи  з  подолання  правопорушень, злочинності 

серед неповнолітніх; 

• підвищення фахової компетентності педагогічних 

працівників, профілактика професійного вигоряння та покращення 

психологічного клімату в закладі; 

• забезпечення  захисту  прав  і  свобод учасників освітнього процесу,  

створення  безпечного середовища  (запобігання  насильству  в  закладі  освіти  

та  домашньому насильству); 

• запровадження  на  сайті  закладу  сторінки  «Психологічна служба»; 

• робота за запитами адміністрації, педагогічного колективу та батьків. 

 


