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Методичні рекомендації 

щодо організації та ведення ділової документації 

в системі виховної роботи 

та психолого-педагогічного супроводу 

 

В контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» система 

виховної роботи та система психолого-педагогічного супроводу в закладах 

загальної середньої освіти зазнала суттєвих змін. Так, виховна робота та 

психологічний супровід вже не розглядаються, як окремі напрямки діяльності, а 

як частини наскрізного освітнього процесу та надання освітніх послуг, що 

надаються здобувачам освіти. 

Нова чинна нормативно-правова база, яка дала закладам освіти певну 

автономію, також внесла корективи у організацію виховної діяльності та 

психологічного супроводу в закладах освіти. Саме тому, виникла необхідність 

оновлення системи організації та ведення ділової документації в зазначених 

напрямках діяльності. 

З метою впорядкування та систематизації документації, КУ «Центр 

ПРПП» пропонує орієнтовний перелік документації в системі  виховної роботи. 

Даний перелік включає основну документацію, ведення якої випливає із 

основної чинної нормативно-правової бази та типових посадових обов’язків. 

Повний перелік документації суб’єктів виховної роботи та психолого-

педагогічного супроводу визначається інструкцією з діловодства та 

номенклатурою справ, що затверджуються відповідними наказами керівника 

закладу освіти. В зазначених нормативних документах також може бути 

визначена й форма ведення – паперова чи електронна. Крім того, деякі напрямки 

діяльності можуть бути визначені наказом керівника закладу про розподіл 

функціональних обов’язків між адміністрацією закладу.  

Також, при формуванні такого переліку, необхідно враховувати штатний 

розпис закладу освіти, а саме наявність в закладі освіти певних посад, зокрема 

посад соціального педагога, практичного психолога, педагога-організатора, 

заступника директора з НМР тощо. 

Окрему увагу звертаємо на організацію ведення ділової документації в 

опорних закладах освіти, оскільки виховна робота в філіях також здійснюється 

під контролем заступника директора з ВР опорного закладу. 

 



 

 

І.  

Орієнтовний перелік документації заступника директора з виховної роботи 

 

Назва справи 
Орієнтовний перелік 

вмісту 
Примітка 

 

Організація виховної діяльності 

 

Нормативно-правова 

база з питань виховної  

- Чинні нормативно-правові 

акти органів центральної 

влади в галузі освіти  

- Чинні нормативно-правові 

акти органів державної 

влади регіонального 

значення 

- Чинні нормативно-правові 

акти органів місцевої 

державної влади та 

місцевого самоврядування 

- Посадова інструкція 

В теці також можуть зберігатися 

положення про учнівські 

конкурси та змагання (за 

бажанням – їх можна винести у 

окрему теку) 

Орієнтовний перелік 

нормативно-правової бази 

додається (додаток 1) 

Методичні 

рекомендації  

- Методичні рекомендації 

органів управління освітою 

та методичних установ з 

питань організації виховної 

діяльності 

В окремих випадках 

рекомендації можуть бути в теці 

із нормативною базою (ті, що 

затверджені наказами) 

Контроль і керівництво 

- Книга обліку 

внутрішнього шкільного 

контролю 

- Накази щодо контрольно-

аналітичної діяльності 

- Накази про організацію 

виховної роботи, 

організацію та проведення 

заходів тощо 

До даної категорії наказів 

відносяться накази про 

проведення та підсумки 

моніторингів, вивчення стану 

тощо 

Планування та 

прогнозування 

виховної діяльності 

- Стратегія розвитку 

закладу освіти 

- План виховної роботи 

(витяг з плану роботи 

школи) 

- Планування роботи 

суб'єктів виховної 

діяльності (П-О, СП, ПП, 

КК) (в т.ч. тижневе) 

Для уточнення заходів з певного 

напрямку можуть формуватися 

окремі плани, наприклад «План 

правовиховної роботи». 

Плани роботи суб’єктів ВР 

зберігаються у вигляді витягів 

або копій 

Моніторинг виховної 

діяльності 

- Аналітичні матеріали що 

стосуються виховної 

роботи 

- Звітність 

- Анкети з питань виховної 

роботи. Результати 

анкетування 

В теці зберігаються результати 

самооцінювання закладу освіти, 

рівня вихованості, різноманітні 

моніторинги тощо 

Звітність може зберігатися й в 

теках за окремими напрямками  



 

 

Гурткова робота та 

робота ГПД 

- Графік (розклад) гуртків 

секцій, клубів, об'єднань, 

груп продовженого дня 

- Угода про співпрацю із 

закладами позашкільної 

освіти 

- Списки залучених учнів 

до діяльності гуртків 

Графіки та розклади гурткової 

роботи також повинні бути 

доступними на інформаційних 

стендах 

 

Реалізація виховної діяльності 

 

Ціннісне ставлення до 

власного фізичного 

розвитку 

(Фізичне виховання та 

спортивно-масова 

робота) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

Ціннісне ставлення до 

родинно-сімейних 

цінностей 

(Родинно-сімейне 

виховання) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

Ціннісне ставлення до 

духовних цінностей та 

етика спілкування 

(Духовно-моральне та 

етичне виховання, 

виховання поваги до 

гідності, прав і свобод 

людини) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

Ціннісне ставлення до 

культури та традицій, 

поваги до рідного краю 

(Національно-культурне 

виховання, екскурсійна 

діяльність) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації. 

Матеріали організації та 

здійснення екскурсій 

Ціннісне ставлення до 

праці 

(Трудове і економічне 

виховання та 

профорієнтаційна 

робота) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

Ціннісне ставлення до 

природи 

(Екологічне виховання 

та формування навичок 

раціонального 

природокористування) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

Ціннісне ставлення до 

краси, мистецтва, 

творчості 

(Естетичне виховання) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  



 

 

Ціннісне ставлення до 

здоров’я 

(Превентивне виховання 

та формування ЗСЖ) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

Ціннісне ставлення до 

суспільства 

(Правове виховання та 

профілактика негативних 

явищ) 

- Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

- План заходів щодо 

протидії булінгу в 

учнівському середовищі 

- Алгоритм дій при 

виявленні випадків булінгу 

- Алгоритм реагування в 

закладі освіти на випадки 

домашнього насильства 

- Порядок подання та 

розгляду (з дотриманням 

конфіденційності) заяв про 

випадки боулінгу в закладі 

- Матеріали діяльності 

«Служби порозуміння»  

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації. 

Також в теці зберігаються 

матеріали діяльності щодо 

профілактики булінгу, 

насильства та інших негативних 

суспільних явищ 

Ціннісне ставлення до 

держави 

(Національне та 

військово-патріотичне 

виховання) 

Всі можливі матеріали, які 

відображають зазначений 

напрямок виховної 

діяльності 

В теці зберігаються всі можливі 

сценарії та плани заходів, 

матеріали підготовки, 

фотоматеріали та публікації  

 

Безпека та соціальний захист здобувачів освіти 

 

Безпека освітнього 

середовища 

- Матеріали з охорони праці 

та БЖД 

- Різноманітні правила 

поведінки в разі 

надзвичайних ситуацій 

- Журнал обліку 

НЕвиробничого 

травматизму та відповідні 

акти 

Якщо ЗДВР не визначено, як 

відповідального за даний 

напрямок роботи – зазначені 

профілактичні матеріали можуть 

бути в папці «Превентивне 

виховання та формування ЗСЖ» 

Соціальний паспорт 

закладу 

Банк даних на дітей 

пільгових та вразливих 

категорій 

Загальні дані – в разі наявності в 

закладі освіти СП, повні – в разі 

його відсутності 

Організація 

харчування 

- Матеріали, що стосуються 

організації гарячого 

харчування в закладі освіти 

В разі, якщо ЗДВР визначено, як 

відповідальну особу 

 

Робота з батьками 

 

Робота з батьками 

- Матеріали батьківського лекторію 

- Матеріали спільних заходів школи та батьків 

- Різноманітні анкети 

- Копія Плану роботи органу батьківського самоврядування 



 

 

 

Методична робота в системі виховної роботи 

(в разі визначеної відповідальності) 

 

Методична робота 

Діяльність фахових 

(професійних) спільнот 

(плани заходів, плани та 

матеріали, протоколи) 

Перелік визначається 

інструкцією з діловодства, 

номенклатурою справ, 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку 

Передовий 

педагогічний досвід 

Методичні розробки 

позакласних творчих справ, 

що можуть 

використовуватися 

класними керівниками та 

педагогом-організатором 

Перелік визначається 

інструкцією з діловодства, 

номенклатурою справ, 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку 

* Журнали обліку роботи гуртків, секцій, клубів, об'єднань зберігаються разом із класними 

журналами! 

 

ІІ.  

Орієнтовний перелік документації педагога-організатора 

 
Назва справи Орієнтовний перелік вмісту Примітка 

Нормативно-правова 

база з питань виховної  

- Чинні нормативно-правові акти 

що стосуються діяльності органів 

учнівського самоврядування, 

- Посадова інструкція 

В разі відсутності в 

закладі освіти посади 

ЗДВР – у П-О зберігається 

вся нормативно-правова 

база, що стосується 

виховної роботи в закладі 

Орієнтовний перелік 

нормативно-правової бази 

додається (додаток 1) 

Положення про 

учнівські конкурси та 

змагання 

Положення про учнівські конкурси та змагання різного рівня 

Планування роботи 

- План (витяг з плану) вихвоної 

роботи закладу освіти 

- Річний план роботи П-О 

- Тижневе (місячне) планування 

роботи 

- Графік роботи шкільних гуртків, 

секцій 

План роботи П-О 

затверджується 

директором закладу, за 

погодженням із ЗДВР 

Банк даних 

- Список здібних, талановитих 

учнів із вказівкою нахилів 

- Список дітей пільгових та 

вразливих категорій 

З метою залучення їх до 

організації позакласних 

заходів, участі в 

конкурсах тощо 

Документація органів 

учнівського 

самоврядування 

Всі можливі матеріали діяльності органів учнівського 

самоврядування 

* В разі відсутності в закладі освіти посади ЗДВР – педагог-організатор здійснює організацію 

та координацію виховної діяльності, а відповідно, в нього зберігаються всі теки, запропоновані 



 

 

для ЗДВР (див.вище) окрім питань здійснення контролю та керівництва. Контроль і 

керівництво, в такому разі, здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи. 

 

ІІІ.  

Орієнтовний перелік документації класного керівника 

 
Назва справи Орієнтовний перелік вмісту Примітка 

Візитка класного 

керівника 

- Фотографія 

- Анкетні дані 

- Педагогічне кредо 

Інші матеріали, які 

презентують 

класного керівника  

Нормативно-правова 

база 

- Чинні нормативно-правові акти 

органів центральної влади в галузі 

освіти  

- Чинні нормативно-правові акти 

органів державної влади регіонального 

значення 

- Чинні нормативно-правові акти 

органів місцевої державної влади та 

місцевого самоврядування 

В обов'язковому 

поряду в теці/справі 

має зберігатися копія 

функціональних 

(посадових) 

обов'язків 

Орієнтовний перелік 

нормативно-правової 

бази додається 

(додаток 1) 

Відомості про учнів 

класу 

- Паспорт класного колективу 

- Соціальний паспорт класу, учнів 

- Охоплення гуртковою роботою 

- Моніторинг успішності класу за 

минулий навчальний рік 

До матеріалів 

відносяться й 

документи щодо 

роботи із дітьми 

пільгових та 

вразливих категорій 

Планування виховної 

діяльності 

- Цілі та завдання виховної роботи 

закладу освіти на поточний навчальний 

рік 

- План виховної роботи закладу освіти 

- Виховна проблема закладу освіти на 

поточний навчальний рік 

- Аналіз виховної роботи з класом за 

минулий навчальний рік 

- Цілі та завдання виховної діяльності 

на поточний навчальний рік 

- Проблема, над якою працює класний 

керівник 

- Тижневі плани виховної роботи 

класного керівника 

- Графік проведення годин спілкування, 

тематика 

- Структура учнівського 

самоврядування класу 

- Планування інструктажів 

План роботи 

погоджується у 

ЗДВР 

Діагностика виховання 

- Психолого-педагогічна 

характеристика класу 

- Моніторинг вихованості 

- Матеріали співпраці із соціально-

психологічною службою (результати 

моніторингів, рекомендації) 

До матеріалів 

відносяться й 

різноманітні анкети, 

опитування тощо 



 

 

Зміст виховної 

діяльності 

- Сценарії виховних заходів, годин спілкування 

- Грамоти класу, учнів 

- Фотоматеріали 

- Публікації статей в ЗМІ 

Робота з батьками 

- План роботи з батьками 

- Список батьківського комітету класу 

- Тематика проведення батьківських зборів 

 

ІV.  

Орієнтовний перелік документації практичного психолога 

 
Назва справи Розділи Наповнення/Примітки 

Адаптація 

учнів до 

навчання 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• В теці може зберігатися банк 

психодіагностичних методик з метою 

визначення рівня адаптації учнів до ЗО 

• Проведені заходи щодо здійснення 

супроводу періоду адаптації учнів до школи 

• Корекційно-розвиткові програми з метою 

профілактики дезадаптації 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками, педагогами та іншими 

учасниками освітнього процесу 

Попередження 

проявів булінгу 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• План роботи з метою недопущення випадів 

булінгу в ЗО 

• Документація щодо ведення обліку 

випадків булінгу в ЗЗСО 

• Банк психодіагностичних методик з метою 

визначення випадків булінгу (агресивності 

в колективах) в ЗО 

• Проведені заходи щодо недопущення 

булінгу в ЗО 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Корекційно-розвиткові програми 

Профілактика 

суїцидальних 

намірів 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Банк психодіагностичних методик 

• Корекційно-розвиткові програми 

• Профілактичні заходи з метою вивчення 

цінності життя та профілактики 

суїцидальних намірів 

Робота з 

пільговими та 

соціально-

вразливими 

категоріями  

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

• Соціальний паспорт школи 

• Перелік нормативно-правової документації 

• Банк психодіагностичних методик для 

роботи з дітьми з соціально-вразливих та 

пільгових категорій 

• Проведені заходи 

• Корекційно-розвиткові програми 



 

 

- Корекційно-

розвиткова робота 

Робота з дітьми 

з ООП 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• Ведеться річний план роботи з дітьми з 

ООП 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Банк психодіагностичних методик 

• Корекційно-розвиткові програми 

• Робота з батьками та педагогами 

• Заходи з метою психологічного супроводу 

дітей з ООП 

Психологічний 

супровід учнів 

під час ДПА та 

ЗНО/НМТ 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• В теці зберігається банк 

психодіагностичних методик 

• Проведені заходи щодо здійснення 

психологічного супроводу та підготовки 

випускників до ДПА та ЗНО 

• Психокорекційна та розвивальна робота з 

випускниками 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками та педагогами 

Профільне 

навчання  

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Просвітницька робота 

• Психологічна діагностика при відборі учнів 

у профільні класи 

• Матеріали методичної і консультативної 

роботи педагогами і батькам з питань 

адаптації учнів до особливостей 

профільного навчання чи поглибленого 

вивчення ними окремих предметів 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

Профорієнтація 

- Нормативно–правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

• Головне завдання роботи психолога у 

формуванні психологічної готовності учнів 

до вибору професії це, надання допомоги 

учням у визначенні їх життєвого шляху за 

допомогою: діагностичної роботи, 

консультативної, робота з батьками 

Виховання 

здорового 

способу життя  

 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• Банк психодіагностичних методик 

• Проведені заходи щодо виховання ЗСЖ 

учнів 

• Психокорекційні та розвиткові програми з 

метою формування ЗСЖ та профілактики 

шкідливих звичок 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками, педагогами та іншими 

учасниками освітнього процесу 

Протидія 

торгівлі 

людьми 

- Нормативно-правова 

база 

- Психодіагностична 

робота 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Звітна інформація 

• Інформаційні матеріали 



 

 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

• Проведені заходи з усіма учасниками 

освітнього процесу 

Організаційно 

– методична 

робота  

 

- Нормативно-правова 

база 

- Інформаційно-

просвітницька робота 

- Моніторингова 

діяльність 

• Річний план роботи практичного психолога  

• Графік роботи 

• Журнал щоденного обліку практичного 

психолога 

• Статистичні та аналітичні довідки щодо 

роботи практичного психолога в ЗО за 

певний період 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

Протоколи 

групової та 

індивідуальної 

роботи 

- Психодіагностична 

робота 

- Консультативна 

діяльність 

• В теці зберігаються протоколи 

індивідуальної та групової 

психодіагностики 

• Протоколи групових та індивідуальних 

консультацій учасників освітнього процесу 

Реалізація 

спеціальних 

освітніх 

програм 

 

- Нормативно-правова 

база 

- Інформаційно-

просвітницька робота 

- Корекційно-

розвиткова робота 

- Моніторингова 

діяльність 

• Проведені заходи сертифікованими 

психологами ЗО за спеціальними освітніми 

програмами при ІППОЧО такі як: «Рівний 

рівному», «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція», «Навички 

кризового консультування та розвиток 

психосоціальної стійкості до стресу у 

дітей», «Гармонізація психологічного 

здоров’я, розвиток 

життєстійкості/стресостійкості учасників 

освітнього процесу» тощо 

• Матеріали корекційно-розвиткових програм 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками, педагогами та іншими 

учасниками освітнього процесу 

• Звітна інформація щодо виконання 

спеціальних освітніх програм 

Загальна 

нормативна 

база 

Нормативно-правова 

документація 

• Нормативно-правова база психологічної 

служби закладів освіти, що не занесена до 

«тематичних» матеріалів 

 

V.  

Орієнтовний перелік документації соціального педагога 

 
Назва справи Розділи Наповнення/Примітки 

Адаптація 

учнів до 

навчання 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Профілактична робота 

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

• У соціального педагога в теці можуть 

зберігатися проведені заходи щодо 

здійснення супроводу періоду адаптації 

учнів до школи спільно з практичним 

психологом 



 

 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками, педагогами та іншими 

учасниками освітнього процесу 

• Банк діагностичних методик щодо 

визначення готовності до школи 

Попередження 

проявів булінгу 

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Профілактична робота 

• План роботи з метою недопущення випадів 

булінгу в ЗО 

• Документація щодо ведення обліку 

випадків булінгу в ЗЗСО 

• Банк діагностичних методик з метою 

визначення випадків булінгу (агресивності, 

насилля в колективах) в ЗО 

• Проведені заходи щодо недопущення 

булінгу в ЗО 

• Профілактична робота з усіма учасниками 

освітнього процесу 

Профілактика 

суїцидальних 

намірів 

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Профілактична робота 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Банк діагностичних методик 

• Профілактичні програми 

• Профілактичні заходи з метою вивчення 

цінності життя та профілактики 

суїцидальних намірів 

Робота з 

пільговими та 

соціально-

вразливими 

категоріями  

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Профілактична робота 

 

• Банк даних учнів соціально-вразливих та 

пільгових категорій 

• Соціальна паспортизація класів. 

• Соціальний паспорт школи 

• Картка оцінки потреб дитини 

• Особові справи на дітей соціально-

вразливих категорій (діти сироти, діти 

позбавленні батьківського піклування, діти 

з ООП, діти з малозабезпечених сімей, діти 

які опинилися в СЖО, діти групи ризику, 

діти учасників бойових дій та діти 

переселенці) 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Банк діагностичних методик для роботи з 

дітьми з соціально-вразливих та пільгових 

категорій 

• Проведені заходи 

• Профілактичні програми 

Робота з дітьми 

з ООП 

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Профілактична робота 

 

• Річний план роботи соціального педагога з 

дітьми з ООП 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Банк діагностичних методик 

• Робота з батьками та педагогами 



 

 

• Заходи з метою соціально-психологічного 

супроводу дітей з ООП 

Психологічний 

супровід учнів 

під час ДПА та 

ЗНО/НМТ 

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

• В теці зберігаються опитувальники для 

учнів з метою визначення предметів які 

вибрані для складання іспитів 

• Проведені заходи щодо здійснення 

соціально-психологічного супроводу та 

підготовки випускників до ДПА та 

ЗНО/НМТ 

• Орієнтовний перелік нормативно-правової 

бази 

• Робота з батьками та педагогами 

Профільне 

навчання  

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Просвітницька робота 

• Діагностика при відборі учнів 

у профільні класи 

• Матеріали методичної і консультативної 

роботи з педагогами і батькам з питань 

адаптації учнів до особливостей 

профільного навчання чи поглибленого 

вивчення ними окремих предметів 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

Профорієнтація  

 

- Нормативно–правова 

база 

- Просвітницька 

діяльність 

- Діагностична робота 

• Діагностичні матеріали щодо вибору 

майбутньої професії учнів, інтересів та 

нахилів 

• Матеріали методичної і консультативної 

роботи з педагогами і батьками 

• Проведені заходи 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

Виховання 

здорового 

способу життя  

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- Превентивно–

просвітницька робота 

- Профілактична робота 

• Банк діагностичних методик 

• Проведені заходи щодо виховання ЗСЖ 

учнів, профілактики шкідливих звичок, 

обізнаності учнів з питань ВІЛ/СНІДУ 

• Профілактичні та розвиткові програми з 

метою формування ЗСЖ та профілактики 

шкідливих звичок 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками, педагогами та іншими 

учасниками освітнього процесу 

Запобігання 

торгівлі 

людьми 

- Нормативно-правова 

база 

- Діагностична робота 

- превентивно–

просвітницька робота 

- Профілактична робота 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Звітна інформація 

• Інформаційні матеріали 

• Проведені заходи з усіма учасниками 

освітнього процесу 

Організаційно – 

методична 

робота  

 

- Нормативно-правова 

база 

- Інформаційно-

просвітницька робота 

• Річний план роботи соціального педагога 

• Графік роботи 

• Журнал щоденного обліку соціального 

педагога 



 

 

- Моніторингова 

діяльність 
• Статистичні та аналітичні довідки щодо 

роботи соціального педагога в ЗО за певний 

період 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

Протоколи 

групової та 

індивідуальної 

роботи 

- Моніторингова робота 

- Консультативна 

діяльність 

• В теці зберізаються протоколи 

індивідуального та групового вивчення 

особливостей учасників освітнього процесу 

• Протоколи гпупових та індивідуальних 

консультацій 

Реалізація 

спеціальних 

освітніх 

програм 

 

- Нормативно-правова 

база 

- Інформаційно-

просвітницька робота 

- Моніторингова 

діяльність 

• Проведені заходи сертифікованими 

психологами ЗО за спеціальними освітніми 

програмами при ІППОЧО такі як: «Рівний 

рівному», «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція», «Навички 

кризового консультування та розвиток 

психосоціальної стійкості до стресу у 

дітей», «Гармонізація психологічного 

здоров’я, розвиток 

життєстійкості/стресостійкості учасників 

освітнього процесу» тощо 

• Матеріали корекційно-розвиткових програм 

• Нормативно-правова база із даного 

напрямку діяльності 

• Робота з батьками, педагогами та іншими 

учасниками освітнього процесу 

• Звітна інформація щодо виконання 

спеціальних освітніх програм 

Загальна 

нормативна 

база 

Нормативно-правова 

документація 
• Нормативно-правова база, що не занесена 

до «тематичних» матеріалів 

 

** Для всіх суб’єктів виховної роботи та соціально-психологічного супроводу також є 

обов’язковим постійний професійний розвиток, який також варто фіксувати в окремій 

папці (сертифікати, свідоцтва тощо) 

 

*** Перелік документації повинен бути сформованим самостійно фахівцем, відповідно 

до поставлених на нього посадових та функціональних обов’язків!  



 

 

Додаток 1 

Орієнтовний перелік  

нормативно-правової бази з питань виховної роботи 

 
Закони України: 

1. «Про освіту» 

2. «Про повну загальну середню освіту» 

3. «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

 

Постанови: 

1. КМУ від 27.12.2018 № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію 

педагогічних працівників»  

2. КМУ від 24.02.2021 р. № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 

року» 

3. КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування 

у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»  

4. Головного санітарного лікаря від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)  

5. КМУ від 28.07.2021 № 786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»  

6. КМУ від 18.08.2021 № 871 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 р. № 305»  

7. КМУ від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників»  

8. МОЗ від 26.08.2021 р. №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

 

Державні програми: 

1. Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі (схвалено Указом Президента України від 25.05.2020 року 

№195/2020) 

2. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021-2025 роки 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. № 579). 

3. Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. 

№673) 

4. Концепція «Безпечна і дружня до дитини школа» 

 

Положення: 

1. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої 

освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 

року № 434) 

2. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами 

освіти під час освітнього процесу (наказ МОН від 16.05.2019 № 659) 

 

Накази: 

1. МОН від 14.12.2012 №1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з 

природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»  

2. МОН від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України»  



 

 

3. МОН «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» 

від 26.12.2017 №1669 

4. МОН від 31.01.2019 №97 «Про затвердження примірного тематичного плану та 

примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»  

5. МОН від 23.04.2019 №536 «Про затвердження Положення про інституційну форму 

здобуття загальної середньої освіти»  

6. МОН від 28.12.2019 №1646 «Про деякі питання реагування на випадки булінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»  

7. МОН від 08.09.2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 

року за №941/35224 «Деякі питання організації дистанційного навчання» 

8. МОЗУ від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти»  

9. МОН від 30.11.2020 №1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань 

формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної 

середньої освіти»  

10. МОЗ від 06.04.2021 №637 «Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, 

лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для 

надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти»  

 

Листи: 

1. МОН від 04.03.2020 № 1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти»  

2. МОН від 10.03.2021 №1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових 

профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»  

3. МОН від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 

2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок» 

4. МОН від 22.01.2021 №1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб»  

5. МОЗ від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21 «Щодо виконання норм харчування» 

6. МОН, МОЗ від 07.07.2021 №1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань 

організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої 

освіти»  

7. Мінекономіки від 29.07.2021 № 3304-04/39136-06 «Щодо договорів про закупівлю у 

сфері організації харчування у закладах освіти»  

8. МОН від 28.08.21 року №1/9-433 «Про окремі питання діяльності закладів загальної 

середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»  

 

Методичні рекомендації: 

1. Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (лист МОН від 

21.05.2018 № 2.2-1250, № 2.2-1255) 

2. Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (лист МОН від 

18.05.2018 № 1/11-5480) 

3. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки  домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами  та службами 

(наказ МОН від 02.10.2018 №1047) 

4. Методичні рекомендації з організації психолого-педагогічного консиліуму для 

проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини 

(лист МОН від 16.06.2020 №1/9-328) 



 

 

5. МОН від 22.09.2021 р. №1/9-482 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному 

році»  

6. «Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

 

Інші документи: 

1. План заходів з реалізації Національної  стратегії реформування системи юстиції щодо 

дітей на період до 2023 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. 

2. Указ Президента «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року» від 12.03.2021 

№ 94/2021 

  



 

 

Додаток 2 

Орієнтовний перелік 

нормативно-правової бази з питань психолого-педагогічного супроводу 

 
Закони України: 

1. «Про освіту» 

2. «Про повну загальну середню освіту» 

3. «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

4. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження 

споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» 

5. «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними» 

6. «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» 

 

Укази Президента: 

1. від 30.09.2019 № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» 

2. від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного 

і здорового освітнього середовища у новій українській школі» 

3. від 21 вересня 2020 року №938/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

постраждали від такого насильства» 

4. від 24 березня 2021 року № 119/202 «Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

 

Розпорядження: 

1. КМУ від 27.11.2019 р. №1335-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 

року» 

2. КМУ від 10.10.2018 №728-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної 3 

програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі на період до 2023 року» 

 

Постанови: 

1. КМУ від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну 

бригаду соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статті» 

2. КМУ від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження взаємодії суб’єктів щодо запобігання 

домашнього насильства» 

3. КМУ від 01 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах» 

4. КМУ від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» 

5. 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» 

6. КМУ від 24 лютого 2021 р. № 145 «Питання Державної соціальної програми 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 

період до 2025 року» 

 

 

 

 



 

 

Накази: 

1. 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» 

2. 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» 

3. 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» 

4. МОН від 28.12.2019 № 1646, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2020 за № 11/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) 

та Порядок застосування заходів виховного впливу 

5. МОН від 01.07.2021 № 751 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 

у номінації «Просвітницькі програми» 

6. МОН від 04.06.2021 № 425 «Про затвердження рейтингового списку переможців ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні 

програми» 

7. 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» 

8. 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» 

9. МОН від 17.05.2019 № 671 «Про деякі питання організації навчання фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів 

10. МОН від 22.05.2018р. № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу 

у системі освіти України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 

2018 року за № 885/32337 

11. МОН від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 5 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

12. МОН 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» 

13. 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» 

 

Листи: 

 

1. МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної 

служби у системі освіти України» 

2. 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» 

3. ІМЗО від 09.06.2020 № 22.1/10-1205 «Про курси підвищення кваліфікації практичних 

психологів і соціальних педагогів за рахунок коштів державного бюджету» 

4. МОН від 29.01.2019 року за № 1/11 – 881 «Рекомендації для закладів освіти щодо 

застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу» 



 

 

5. МОН від 20.03.2020 року № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

6. МОН від 19.05.2020 № 6/645-20 «Щодо діяльності Національної дитячої гарячої лінії» 

7. МОН від 13.01.2020 № 6/37-20 «Про підвищення рівня педагогічної компетенції щодо 

запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти» 

8. МОН від 18.05.2020 № 6/642-20 «Щодо реалізації проєкту» 

9. МОН від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу, 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

10. МОН від 31.03.2020 № 063/3996 «Про план заходів спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

11. МОН від 16.04.2020 № 063/4673 «Роз'яснення щодо застосування наказу Міністерства 

освіти і науки України від 28.12.2019 №1646» 

12. МОН від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в 

закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» 

13. МОН від 29.12.2018 № 1/9-790 щодо організації роботи у закладах освіти з питань 

запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу 

14. МОН від 10.09.2019 № 1/9-570 щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського 

тижня з протидії булінгу 

15. МОН від 17.11.2020 №6/1379-20 «Щодо Європейського дня захисту дітей від 

сексуальної експлуатації і сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» 

16. МОН від 10 березня 2021 р. № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових 

профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків» 

17. МОН від 13.01.2020 № 6/37-20 «Про підвищення рівня педагогічної компетенції щодо 

запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти» 

18. МОН від 10.09.2019 № 1/9-571 «Щодо проведення моніторингу» 

19. МОН від 16.07.2021 7 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.» 

20. МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних 

програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» 


