
Нормативно-правова база 
Лист ІМЗО від 30.09.2022 №22.1/10-1418 "Про реалізацію Всеукраїнський проєкт з 
профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії»" 

Наказ МОН від 20.09.2022 №840 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 
і науки України від 17.03.2022 №252" 

Наказ МОН від 16.05.2022 №441 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 
і науки України від 17.03.2022 №252 (із змінами)" 

Наказ МОН від 17.03.2022 №252 "Про організацію та проведення у 2022 році 
комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи" 

Наказ МОН від 20.09.2022 №845 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології 
у новій школі" у номінації "Профілактичні програми"" 

Лист ІМЗО від 04.08.2022 № 22.1/10-1038 "Про нагородження працівників 
психологічної служби у системі освіти України" 

Лист МОН від 02.08.2022 № 1/8794-22 "Щодо діяльності психологічної служби у 
системі освіти в 2022/2023 навчальному році" 

Наказ ІМЗО від 29.06.2022 № 33 «Про нагородження працівників психологічної 
служби у системі освіти України Грамотою, Подякою Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» 

Лист ІМЗО від 05.07.2022 № 22.1/10-860 "Про оголошення додаткової номінації для 
практичних психологів і соціальних педагогів "Особливості роботи вчителя 
фізичної культури з дітьми з ООП"" 

Наказ МОН від 25 липня 2022 р. № 659-22 "Про затвердження рейтингового списку 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 
психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 
«Просвітницькі програми»" 

Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 "Щодо недопущення участі неповнолітніх у 
наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України" 

Лист ІМЗО від 18.03.2022 № 22.1/10-412 "Про підготовку тренерів-психологів" 

Лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша 
психологічна допомога. Алгоритм дій» 

Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 "Про пріоритетні напрями роботи 
психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р." 

Наказ МОН від 11.06.2021 № 206-к "Про нагородження відомчими 
заохочувальними нагородами" 

https://imzo.gov.ua/2022/10/11/lyst-imzo-vid-30-09-2022-22-1-10-1418-pro-realizatsiiu-vseukrains-kyy-proiekt-z-proforiientatsii-ta-pobudovy-kar-iery-obery-profesiiu-svoiei-mrii/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/lyst-imzo-vid-30-09-2022-22-1-10-1418-pro-realizatsiiu-vseukrains-kyy-proiekt-z-proforiientatsii-ta-pobudovy-kar-iery-obery-profesiiu-svoiei-mrii/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/nakaz-mon-vid-20-09-2022-840-pro-vnesennia-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy-vid-17-03-2022-252/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/nakaz-mon-vid-20-09-2022-840-pro-vnesennia-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy-vid-17-03-2022-252/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/nakaz-mon-vid-16-05-2022-441-pro-vnesennia-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy-vid-17-03-2022-252-iz-zminamy/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/nakaz-mon-vid-16-05-2022-441-pro-vnesennia-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy-vid-17-03-2022-252-iz-zminamy/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/nakaz-mon-vid-17-03-2022-252-pro-orhanizatsiiu-ta-provedennia-u-2022-rotsi-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty/
https://imzo.gov.ua/2022/10/11/nakaz-mon-vid-17-03-2022-252-pro-orhanizatsiiu-ta-provedennia-u-2022-rotsi-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty/
https://imzo.gov.ua/2022/09/21/nakaz-mon-vid-20-09-2022-845-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilaktychni/
https://imzo.gov.ua/2022/09/21/nakaz-mon-vid-20-09-2022-845-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilaktychni/
https://imzo.gov.ua/2022/09/21/nakaz-mon-vid-20-09-2022-845-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilaktychni/
https://imzo.gov.ua/2022/08/04/lyst-imzo-vid-04-08-2022-22-1-10-1038-pro-nahorodzhennia-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/08/04/lyst-imzo-vid-04-08-2022-22-1-10-1038-pro-nahorodzhennia-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/08/03/lyst-mon-vid-02-08-2022-1-8794-22-shchodo-diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-v-2022-2023-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2022/08/03/lyst-mon-vid-02-08-2022-1-8794-22-shchodo-diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-v-2022-2023-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2022/08/01/nakaz-imzo-vid-29-06-2022-33-pro-nahorodzhennia-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy-hramotoiu-podiakoiu-derzhavnoi-naukovoi-ustanovy-instytut-modernizatsii-zmistu-osvity/
https://imzo.gov.ua/2022/08/01/nakaz-imzo-vid-29-06-2022-33-pro-nahorodzhennia-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy-hramotoiu-podiakoiu-derzhavnoi-naukovoi-ustanovy-instytut-modernizatsii-zmistu-osvity/
https://imzo.gov.ua/2022/08/01/nakaz-imzo-vid-29-06-2022-33-pro-nahorodzhennia-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy-hramotoiu-podiakoiu-derzhavnoi-naukovoi-ustanovy-instytut-modernizatsii-zmistu-osvity/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/lyst-imzo-vid-05-07-2022-22-1-10-860-pro-oholoshennia-dodatkovoi-nominatsii-dlia-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-osoblyvosti-roboty-vchytelia-fizychnoi-kul-tury-z-dit-my-z-oop/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/lyst-imzo-vid-05-07-2022-22-1-10-860-pro-oholoshennia-dodatkovoi-nominatsii-dlia-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-osoblyvosti-roboty-vchytelia-fizychnoi-kul-tury-z-dit-my-z-oop/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/lyst-imzo-vid-05-07-2022-22-1-10-860-pro-oholoshennia-dodatkovoi-nominatsii-dlia-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-osoblyvosti-roboty-vchytelia-fizychnoi-kul-tury-z-dit-my-z-oop/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/nakaz-mon-vid-25-lypnia-2022-r-659-22/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/nakaz-mon-vid-25-lypnia-2022-r-659-22/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/nakaz-mon-vid-25-lypnia-2022-r-659-22/
https://imzo.gov.ua/2022/07/26/nakaz-mon-vid-25-lypnia-2022-r-659-22/
https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-12-04-2022-1-4068-22-shchodo-nedopushchennia-uchasti-nepovnolitnikh-u-nadanni-informatsii-vorohu-pro-viys-kovi-pozytsiy-zbroynykh-syl-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-12-04-2022-1-4068-22-shchodo-nedopushchennia-uchasti-nepovnolitnikh-u-nadanni-informatsii-vorohu-pro-viys-kovi-pozytsiy-zbroynykh-syl-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/04/20/lyst-imzo-vid-18-03-2022-22-1-10-412-pro-pidhotovku-treneriv-psykholohiv/
https://imzo.gov.ua/2022/04/07/lyst-mon-vid-04-04-2022-1-3872-22-pro-metodychni-rekomendatsii-persha-psykholohichna-dopomoha-alhorytm-diy/
https://imzo.gov.ua/2022/04/07/lyst-mon-vid-04-04-2022-1-3872-22-pro-metodychni-rekomendatsii-persha-psykholohichna-dopomoha-alhorytm-diy/
https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-363-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-363-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-u-2021-2022-n-r/
https://imzo.gov.ua/2021/06/14/nakaz-mon-vid-11-06-2021-206-k-pro-nahorodzhennia-vidomchymy-zaokhochuval-nymy-narohorodamy/
https://imzo.gov.ua/2021/06/14/nakaz-mon-vid-11-06-2021-206-k-pro-nahorodzhennia-vidomchymy-zaokhochuval-nymy-narohorodamy/


Наказ МОН від 31.05.2021 № 597 "Про внесення змін до Плану заходів щодо 
організації та проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині 
профорієнтаційної роботи та Кошторису витрат на організацію та проведення 
комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи"" 

Наказ ІМЗО від 13.05.2021 № 44 "Про нагородження Подякою" 

Наказ МОН від 21.04.2021 № 446 "Про організацію та проведення комунікаційної 
кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи" 

Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо 
проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти" 

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі 
закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України у 
2020/2021 навчальному році 

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." 

Наказ ІМЗО від 13.07.2020 № 42 "Про нагородження переможців ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних 
педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації "Корекційно-розвиткові 
програми" 

Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 "Щодо методичних рекомендацій з організації 
психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини" 

Наказ МОН від 16.06.2020 № 802 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології 
у новій школі" у номінації "Розвивальні програми" 

Лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 "Щодо проведення Всеукраїнського 
моніторингового дослідження "Надання допомоги дітям, постраждалим від 
військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної 
служби" 

Наказ МОН від 28.04.2020 № 551 "Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові 
технології у новій школі" у номінації "Корекційно-розвиткові програми" 

Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 "Про проведення експерименту всеукраїнського 
рівня за темою "Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього 
процесу шляхом упровадження моделі "Мирна школа" на 2019-2022 роки" 

https://imzo.gov.ua/2021/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2021-597-pro-vnesennia-zmin-do-planu-zakhodiv-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty-ta-koshtorysu-vytr/
https://imzo.gov.ua/2021/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2021-597-pro-vnesennia-zmin-do-planu-zakhodiv-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty-ta-koshtorysu-vytr/
https://imzo.gov.ua/2021/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2021-597-pro-vnesennia-zmin-do-planu-zakhodiv-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty-ta-koshtorysu-vytr/
https://imzo.gov.ua/2021/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2021-597-pro-vnesennia-zmin-do-planu-zakhodiv-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty-ta-koshtorysu-vytr/
https://imzo.gov.ua/2021/05/17/nakaz-imzo-vid-13-05-2021-44-pro-nahorodzhennia-podiakoiu/
https://imzo.gov.ua/2021/04/22/nakaz-mon-vid-21-04-2021-446-pro-orhanizatsiiu-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty/
https://imzo.gov.ua/2021/04/22/nakaz-mon-vid-21-04-2021-446-pro-orhanizatsiiu-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty/
https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/
https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo-metodychnykh-rekomendatsiy-z-orhanizatsii-psykholoho-pedahohichnoho-konsyliumu-dlia-provedennia-povtornoi-kompleksnoi-psykholoho-pedahohichnoi-otsinky-rozvytku/
https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo-metodychnykh-rekomendatsiy-z-orhanizatsii-psykholoho-pedahohichnoho-konsyliumu-dlia-provedennia-povtornoi-kompleksnoi-psykholoho-pedahohichnoi-otsinky-rozvytku/
https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo-metodychnykh-rekomendatsiy-z-orhanizatsii-psykholoho-pedahohichnoho-konsyliumu-dlia-provedennia-povtornoi-kompleksnoi-psykholoho-pedahohichnoi-otsinky-rozvytku/
https://imzo.gov.ua/2020/06/17/nakaz-mon-vid-16-06-2020-802-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-rozvyval-ni-pro/
https://imzo.gov.ua/2020/06/17/nakaz-mon-vid-16-06-2020-802-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-rozvyval-ni-pro/
https://imzo.gov.ua/2020/06/17/nakaz-mon-vid-16-06-2020-802-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-rozvyval-ni-pro/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/


Лист МОН від 10.09.2019 № 1/9-571 "Щодо проведення моніторингу" 

Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології 
у новій школі" у номінації "Корекційно-розвиткові програми" 

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників 
психологічної служби у системі освіти України" 

Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи 
психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р." 

Наказ ІМЗО від 15.05.2019 № 46 "Про відзначення керівників 
центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби" 

Наказ МОН від 26.04.2019 №593 "Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 
технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» 

Наказ МОН від 21.03.2019 № 387 "Про проведення експерименту всеукраїнського 
рівня за темою "Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому 
середовищі об'єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки" 

Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 "Про створення робочої групи з розроблення 
нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у 
системі освіти України" 

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо 
виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей" 

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" 

Наказ МОН від 01.10.2018 № 1044 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології 
у новій школі" у номінації "Профілактичні програми" 

Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної 
служби у системі освіти України" 

Наказ МОН від 09.08.2018 № 893 "Про утворення робочої групи із проведення 
аналізу наявних діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому 
насильству серед дітей" 

Лист МОН від 07.08.2018 № 1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи 
психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р." 

https://imzo.gov.ua/2019/09/11/lyst-mon-vid-10-09-2019-1-9-571-shchodo-provedennia-monitorynhu/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2019/07/19/lyst-mon-vid-18-07-2019-1-9-462-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhbi-u-systemi-osvity-na-2019-2020-n-r/
https://imzo.gov.ua/2019/07/19/lyst-mon-vid-18-07-2019-1-9-462-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhbi-u-systemi-osvity-na-2019-2020-n-r/
https://imzo.gov.ua/2019/05/20/nakaz-imzo-vid-15-05-2019-46-pro-vidznachennia-kerivnykiv-tsentriv-kabinetiv-laboratoriy-psykholohichnoi-sluzhby/
https://imzo.gov.ua/2019/05/20/nakaz-imzo-vid-15-05-2019-46-pro-vidznachennia-kerivnykiv-tsentriv-kabinetiv-laboratoriy-psykholohichnoi-sluzhby/
https://imzo.gov.ua/2019/05/02/nakaz-mon-vid-26-04-2019-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilakty/
https://imzo.gov.ua/2019/05/02/nakaz-mon-vid-26-04-2019-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilakty/
https://imzo.gov.ua/2019/05/02/nakaz-mon-vid-26-04-2019-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilakty/
https://imzo.gov.ua/2019/03/22/nakaz-mon-vid-21-03-2019-387-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-upravlinnia-proektamy-osobystisnoho-rozvytku-uchniv-u-osvitn-omu-sere/
https://imzo.gov.ua/2019/03/22/nakaz-mon-vid-21-03-2019-387-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-upravlinnia-proektamy-osobystisnoho-rozvytku-uchniv-u-osvitn-omu-sere/
https://imzo.gov.ua/2019/03/22/nakaz-mon-vid-21-03-2019-387-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-upravlinnia-proektamy-osobystisnoho-rozvytku-uchniv-u-osvitn-omu-sere/
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/
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/
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/
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/
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/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/02/nakaz-mon-vid-01-10-2018-1044-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilaktychni/
https://imzo.gov.ua/2018/10/02/nakaz-mon-vid-01-10-2018-1044-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilaktychni/
https://imzo.gov.ua/2018/10/02/nakaz-mon-vid-01-10-2018-1044-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-profilaktychni/
https://imzo.gov.ua/2018/09/07/lyst-mon-vid-05-09-2018-1-9-529-pro-dokumentatsiyu-pratsivnykiv-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2018/09/07/lyst-mon-vid-05-09-2018-1-9-529-pro-dokumentatsiyu-pratsivnykiv-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2018/08/10/nakaz-mon-vid-09-08-2018-893-pro-utvorennia-robochoi-hrupy-iz-provedennia-analizu-naiavnykh-diahnostychnykh-metodychk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-sered-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/08/10/nakaz-mon-vid-09-08-2018-893-pro-utvorennia-robochoi-hrupy-iz-provedennia-analizu-naiavnykh-diahnostychnykh-metodychk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-sered-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/08/10/nakaz-mon-vid-09-08-2018-893-pro-utvorennia-robochoi-hrupy-iz-provedennia-analizu-naiavnykh-diahnostychnykh-metodychk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-sered-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/08/08/lyst-mon-vid-07-08-2018-1-9-487-pro-priorytetni-napryamy-roboty-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2018-2019-n-r/
https://imzo.gov.ua/2018/08/08/lyst-mon-vid-07-08-2018-1-9-487-pro-priorytetni-napryamy-roboty-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2018-2019-n-r/


Наказ МОН від 31.05.2018 № 555 "Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних 
педагогів "Нові технології у новій школі" 

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну 
службу у системі освіти України" 

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

Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 "Про курси підвищення кваліфікації 
практичних психологів та соціальних педагогів" 

Лист МОН від 20.04.2018 № 1/9-252 "Про підготовку аналітичної довідки щодо 
діяльності психологічної служби у системі освіти України" 

Наказ ІМЗО від 20.12.2017 № 75 "Про утворення робочої групи з удосконалення 
науково-методичного супроводу професійної діяльності фахівців психологічної 
служби" 

Наказ ІМЗО від 12.10.2017 № 49 "Про нагородження Грамотою Державної наукової 
установи "Інститут модернізації змісту освіти" 

Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 "Про затвердження Плану заходів Міністерства 
освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти 
України на період до 2020 року" 

Лист МОН від 28.07.2017 № 1/9-414 "Про забезпеченість фахівцями психологічної 
служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному 
році" 

Лист ІМЗО від 24.07.2017 №21.1/10-1549 "Щодо зниження чисельності фахівців 
психологічної служби" 

Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28 липня 2017 року за № 930/30798) "Про внесення змін деяких наказів 
Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України" 

Наказ МОН від 20.03.2017 № 429 "Про утворення робочої групи з розроблення 
Положення про психологічну службу (психологічний супровід і соціально-
педагогічна робота)" 

Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 "Про унормування діяльності психологічної 
служби системи освіти" 

Лист МОНмолодьспорту від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення 
"години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах" 

 

https://imzo.gov.ua/2018/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2018-555-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-vseukrajinskyj-konkurs-avtorskyh-prohram-praktychnyh-psyholohiv-i-sotsialnyh-pedahohiv-novi-tehnolohiji-u-novij-shkoli/
https://imzo.gov.ua/2018/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2018-555-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-vseukrajinskyj-konkurs-avtorskyh-prohram-praktychnyh-psyholohiv-i-sotsialnyh-pedahohiv-novi-tehnolohiji-u-novij-shkoli/
https://imzo.gov.ua/2018/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2018-555-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-vseukrajinskyj-konkurs-avtorskyh-prohram-praktychnyh-psyholohiv-i-sotsialnyh-pedahohiv-novi-tehnolohiji-u-novij-shkoli/
https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/
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