
Нормативно-правові документи 

психологічної служби ПТНЗ 

№ з/п Найменування документу 

 Міжнародні документи 

1 Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) 

2 Декларація прав дитини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН 

20.11.1959) 

3 Декларація прав людини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН 

10.12.1984) 

4 Конвенція про права дитини (ухвалена ООН від 20.11.1989, ратифікована 

постановою ВР №789-ХІІ від 27.02.1991) 

5 Європейська конвенція про здійснення прав дітей (дата ратифікації 

Україною 03.08.2006) 

6 Конвенція про охорону материнства (дата ратифікації Україною 14.09.1956)  

7 Конвенція про контакт з дітьми (дата ратифікації Україною 20.09.2006) 

8 Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм 

дитячої праці №182 (ратифіковано Законом №2022-ІІІ від 05.10.2000) 

9 Конвенція про права інвалідів (дата ратифікації Україною 16.12.2009) 

10 Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства (ратифіковано з заявами Законом №4988-VI від 

20.06.2012) 

 Закони України 

1 Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами №2222-IV від 

08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст.44, №2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, №10, 

ст.68, №586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, №11, ст.142, №742-VII від 

21.02.2014, ВВР, 2014, №11, ст.143) 

2 Закон України від 28.02.1991 №796-XІІ «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із 

внесеними змінами) 

3 Закон України від 21.03.1991 №875-XII «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» (із внесеними змінами) 

4 Закон України від 23.05.1991 №1060-ХІІ «Про освіту» (із змінами і 

доповненнями) 

5 Закон України від 21.11.1992 №2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» (із внесеними змінами) 

6 Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» (із змінами і доповненнями) 

7 Закон України від 05.11.1994 №1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення» (із 

змінами і доповненнями) 

8 Закон України від 24.01.1995 №20/95-ВР «Про органи і служби у справах 

неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (із внесеними 

змінами) 

9 Закон України від 10.02.1998 №103/98-ВР «Про професійно-технічну 

освіту» (із змінами і доповненнями) 

10 Закон України від 01.12.1998 №281-XІV «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації» 

11 Закон України від 01.06.2000 №1768-III «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» (із внесеними змінами) 

12 Закон України від 16.11.2000 №2109-III «Про державну соціальну допомогу 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
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інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (із внесеними змінами) 

13 Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» (із 

змінами і доповненнями) 

14 Закон України від 21.06.2001 №1613-ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю» (із змінами і доповненнями) 

15 Закон України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, 

дітьми та молоддю» (із внесеними змінами) 

16 Закон України від 15.11.2001 №2789-ІІІ «Про попередження насильства в 

сім’ї» (із змінами і доповненнями) 

17 Закон України від 19.06.2003 №966-ІV «Про соціальні послуги» (із змінами 

і доповненнями) 

18 Закон України від 23.11.2003 №1296-ІV «Про захист суспільної моралі» (із 

змінами і доповненнями) 

19 Закон України від 18.05.2004 №1727-IV «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» (із внесеними змінами) 

20 Закон України від 13.01.2005 №2342-IV «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (із внесеними змінами) 

21 Закон України від 22.09.2005 №2899-IV «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення» (із внесеними змінами) 

22 Закон України від 06.10.2005 №2961-IV «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» (із змінами і доповненнями) 

23 Закон України від 05.10.2006 №230-V «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (із внесеними змінами) 

24 Закон України від 21.05.2009 №1397-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей» 

25 Закон України від 23.09.2010 №2556-VI «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

неналежне виконання обов’язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, 

а також за зловживання опікунськими правами» 

 Укази Президента України 

1 Указ Президента України від 17.04.2002 №347/2002 «Про Національну 

доктрину розвитку освіти» 

 Кодекси України 

1 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VII (із внесеними 

змінами) 

2 Житловий кодекс України від 30.06.1983 №5464-Х (із внесеними змінами) 

3 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ (із внесеними 

змінами) 

4 Сімейний кодекс України від 10.02.2002 №2947-ІІІ (із внесеними змінами) 

5 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV (із внесеними змінами) 

 Постанови Кабінету Міністрів України, 

які регулюють діяльність психологічної служби 

1 Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування» (із внесеними змінами і 

доповненнями) 

2 Постанова КМУ від 16.06.1995 №433 «Про поліпшення матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 



3 Постанова КМУ від 14.04.1997 №346 «Про затвердження Порядку надання 

щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим 

працівникам» (із внесеними змінами) 

4 Постанова КМУ від 09.06.1997 №565 «Про Типове положення про притулок 

для дітей служби у справах дітей» (із внесеними змінами) 

5 Постанова КМУ від 31.01.2001 №78 «Порядок виплати надбавок за вислугу 

років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних 

закладів і установ освіти» (із внесеними змінами) 
6 Постанова КМУ від 26.09.2002 №1436 «Про внесення змін до переліку 

закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, 

робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» 

7 Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування 

у навчальних та оздоровчих закладах» (із внесеними змінами) 

8 Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 «Про затвердження Порядку надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку» (із внесеними змінами) 

9 Постанова КМУ від 21.11.2013 №895 «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах» 

10 Постанова КМУ від 21.11.2013 №896 «Про затвердження Порядку 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб)» 

11 Постанова КМУ від 22.02.2006 №186 «Про підвищення рівня пенсійного 

забезпечення осіб із числа дітей-сиріт» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України, 

які визначають напрямки діяльності психологічної служби 

1 Розпорядження КМУ від 22.04.2006 №229-р «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» 

2 Розпорядження КМУ від 16.06.2003 №364-р «Про затвердження Концепції 

запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей» 

 Накази Міністерства освіти і науки України та інших відомств, 

які регулюють діяльність психологічної служби 

1 Наказ МОН України від 03.05.1999 №127 «Про затвердження Положення 

про психологічну службу системи освіти України» (із змінами, внесеними 

згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 439 від 07.06.2001 та №616 

від 02.07.2009) 

2 Наказ МОН України від 15.08.2000 №386 «Про затвердження Типового 

положення про центри практичної психології і соціальної роботи» 

3 Наказ МОН України від 20.04.2001 №330 «Про затвердження Положення 

про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» 

4 Наказ МОН України від 19.10.2001 №691 «Про затвердження Положення 

про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 

навчальних закладів» 

5 Наказ МОН України від 30.05.2002 №315 «Про затвердження заходів 

Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента 

України від 15.03.02 №258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо 

зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу 

життя» 



6 Наказ МОН України від 17.11.2003 №763 «Про затвердження норм 

матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» 

7 Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони України від 16.01.2004 №5/34/24/11 «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» 

8 Наказ МОН України від 05.02.2004 №91 «Про заходи Міністерства освіти і 

науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та 

викоренення найгірших форм праці дітей» 

9 Наказ МОН України від 21.07.2004 №605 «Про затвердження  Концепції 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та 

молоді» 

10 Наказ МОН України від 04.07.2005 №396 «Про визначення порядку 

присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» 

11 Наказ МОН України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 

закладів, установ освіти та наукових установ» (із внесеними змінами) 

12 Наказ МОН України від 23.08.2006 №631 «Про вжиття вичерпних заходів, 

спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав 

неповнолітніх» 

13 Наказ МОН України від 28.11.2006 №792 «Про роботу загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо формування навичок здорового способу життя, 

профілактики ВІЛ-інфікування та толерантного ставлення до ВІЛ-

інфікованих» 

14 Наказ МОН України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів 

щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» 

15 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» 

16 Наказ МОН України від 11.06.2007 №471 «Про внесення змін до Інструкції 

про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із внесеними 

змінами) 

17 Наказ МОН України, МОЗ України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Міністерства праці та соціальної політики України від 14.06.2007 

№1983/388/452/221/556/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих 

обставинах» 

18 Наказ МОН України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо 

запобігання насильству над дітьми» 

19 Наказ МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції 

розвитку інклюзивного навчання» 

20 Наказ МОН України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

20.12.2011 №1473, наказом МОН України від 08.08.2013 №1135) 

21 Наказ МОН України від 06.12.2010 №1204 «Про затвердження Типових 

штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» 

22 Наказ МОН України від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 

року» 

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/normativno-pravova-baza/normativno-pravova-baza-diyalnosti-ministerstva/nakazi/5108-nakaz-mon-n-930-v%D1%96d-06102010
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/normativno-pravova-baza/normativno-pravova-baza-diyalnosti-ministerstva/nakazi/5108-nakaz-mon-n-930-v%D1%96d-06102010
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746
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22 Наказ МОН України від 30.12.2010 №1313 «Про виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 №2140 (План заходів щодо 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки)» 

23 Наказ Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства освіти і науки, молоді і спорту, Міністерства внутрішніх справ 

України від 01.06.2012 №329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів 

виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу» 

24 Наказ МОН України від 19.07.2012 №827 «Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі 

людьми на період до 2015 року» 

25 Наказ МОН України від 03.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики 

правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» 

26 Наказ МОН України від 21.02.2013 №176 «Про затвердження плану заходів 

щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого 

поводження з ними» 

27 Наказ МОН України від 07.05.2013 №488 «Про затвердження Порядку 

виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з 

числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в 

Україні» 

28 Наказ МОН України від 06.08.2013 №1106 «Про затвердження Плану 

заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на 

період до 2017 року» 

29 Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014  №27 «Про 

Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах» 

30 Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 №450 «Про 

затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які 

перебувають у складних життєвих обставинах» 

31 Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження 

Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення» 

 Листи Міністерства освіти і науки України, Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 

які регулюють діяльність психологічної служби 

1 Лист МОН України від 27.08.2000 №1/9-352 «Про планування діяльності, 

ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи 

освіти» 

2 Лист МОН України від 18.05.2001 №1/9-193 «Про зарахування часу роботи 

на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів» 

3 Лист МОН України від 13.03.2007 №1/9-141 «Про присвоєння педагогічних 

звань працівникам психологічної служби системи освіти» 

4 Лист МОН України від 27.07.2007 №1/9-488 «Про недопущення проведення 



тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного 

процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи 

згідно з Положенням про експертизу психологічного і соціологічного 

інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства 

освіти і науки України» 

5 Лист МОН України від 17.10.2007 № 1/9-623 «Про викладання соціально-

психологічних дисциплін в навчальних закладах» 

6 Лист МОН України від 05.03.2008 №1/9-128 про нормативи часу на основні 

види роботи соціального педагога 

7 Лист МОН України від 13.09.2010 №1/9-623 «Щодо подолання злочинності 

серед неповнолітніх та організацію профілактичної роботи» 

8 Лист МОН України від 13.01.2011 №1/9-19 «Про збереження посад 

працівників психологічної служби» 

9 Лист МОН України від 11.04.2011 №1/9-259 «Щодо посилення боротьби 

проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин» 

10 Лист МОН України від 25.05.2011 №1/9-385 «Щодо постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2011 №373» 

11 Лист МОН від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення 

«години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» 

12 Лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України від 13.07.2012 №66/1 щодо організації та проведення «години 

психолога» 

13 Лист МОН України від 26.07.2012 1/9-529 «Про організацію психологічного 

і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» 

14 Лист МОН України від 26.09.2012 №1/9-683 «Щодо розподілу робочого 

часу у практичних психологів та соціальних педагогів» 

15 Лист МОН України від 02.01.2013 №1/9-1 «Про визначення завдань 

працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного 

навчання» 

16 Лист МОН України від 06.06.2013 №1/9-413 «Про впровадження 

факультативних курсів працівниками психологічної служби системи 

освіти» 

17 Лист МОН України від 11.03.2014 №1/9-135 «Про надання психологічної 

допомоги учасникам навчально-виховного процесу» 

18 Лист МОН України від 20.03.2014 №1/9-165 «Про деякі питання атестації 

соціальних педагогів» 

19 Лист МОН України від 28.03.2014 №1/9-179 «Щодо профілактики 

суїцидальних тенденцій серед учнів» 

20 Лист МОН України від 20.05.2014 №1/9-256 «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

21 Лист МОН України від 25.07.2014 №1/9-374 «Стан та особливості 

діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному 

році» 

22 Лист МОН України від 25.07.2014 №1/9-376 «Про методичні рекомендації з 

питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 н.р.» 

23 Лист МОН України від 29.07.2014 №1/9-382 «Про особливу 

відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» 

24 Лист МОН України від 13.08.2014 №1/9-414 «Про забезпечення 

безперешкодного доступу до навчальних закладів» 

25 Лист МОН України від 29.09.2014 №1/9-498 «Щодо впровадження Порядку 



 

 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 

дітьми або загрози його вчинення» 

26 Лист МОН України від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо 

взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з 

іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» 

27 Лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України від 16.09.2014 №98 про посилення співпраці відомчих 

психологічних служб, інших професіоналів та волонтерських і міжнародних 

організацій у справі надання психологічної, соціальної і медичної допомоги 

вимушеним переселенцям 

28 Лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України від 19.01.2015 №7 щодо залучення працівників психологічної 

служби до роботи у військкоматах з відбору призовників» 

 Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства 

психологів України 18.12.1990) 

 Національні, державні програми 

1 Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (затверджено 

Законом України від 05.03.2009 року №1065-17) 

2 Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41, 

із внесеними змінами) 

3 Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 

№1849, із внесеними змінами) 

4 Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 

2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

21.03.2012 №350, із внесеними змінами) 


