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48. Лист МОНУ від 17.09 2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності
працівників психологічної служби»;
49. Лист МОНУ від 20.07.2016 № 1/9 № 383 «Про забезпечення навчальних
зекладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію
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системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017/2018 н.р. (про
аналіз роботи та основні напрямки діяльності у 2017/2018 н.р)( №1/9-414
28.07.2017);
54. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;
55. Постанова КМУ Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами (№585,
23.04.2003).

