
Заклад освіти працює над методичною темою «забезпечення формування особистості учня 
на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення» 

Мета: створення соціально-психологічних умов для оптимізації спілкування учнів з 
однолітками та дорослими, формування первинних навичок самоаналізу, розвитку вмінь до 
цілеспрямованості і володіння собою, формування в учнів почуття власної гідності та 
впевненості в собі. 

Відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні локументи, на яких 
грунтується діяльність практичного психолога: 

- Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 
- Лист МОНУ «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020\2021 
навчальному році» від 30.07.2020 №1\9  

- Лист МОНУ деякі питання організації виховного процесу у 2020\2021 н.р. щодо 
формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок від 20.07.2020 
№1/9-385 

- Наказ МОНУ «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм психологів 
та соціальних педагогів «нові технології у Новій школі» у номінації «Розвивальні 
програми» від 06.06.2020 «22.1/10-1495 

- Лист МОНУ про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 
2020/2021 н.р. від 27.07.2020 №22.1/10-1495 

- Лист МОНУ «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного 
консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 
дитини» від 16.06.2020 №1/9-32 

- Лист МОНУ «Щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 
дітям з особливими освітніми потребами закладами освіти в літній період» від 04.06.2020 
№1/9-302 

- Лист МОНУ «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 
під час карантину» від 23.03.2020 №1/9-173 

- Лист МОНУ «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти» від 04.03.2020 №1/9-141 

- Наказ МОНУ деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування 
заходів виховного процесу в закладах загальної середньої освіти від 28.12.2019 №1646 

- Лист МОНУ «Про типову документацію…» від 24.07.2019 №1/9-477 
- Лист МОНУ  «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, 
внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» від 12.12.2019 
№1/9-766 

- Лист МОНУ щодо реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашнього 
насильства» від 07.12.2017 №2229. 


