Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К. А. Андроннікова
О. Л. Луценко

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ,
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАЦЮ ПСИХОЛОГА
У РІЗНИХ СФЕРАХ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчально-методичний посібник

Харків – 2015
1

УДК 159.9:342.924(4770(075.8)
ББК 88.4к1я73
А 66
Рецензенты:
О. Ф. Іванова – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
загальної психології факультету психології Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна;
І. В. Кряж – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної
психології факультету психології Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.

Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 3 від 15.01.2015 р.)

А 66

Андроннікова К. А.
Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога
у різних сферах практичної діяльності : навчально-методичний посібник /
К. А. Андроннікова, О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.
ISBN 978-966-285-232-5
У даному посібнику зібрано та прокоментовано переважну більшість сучасних
нормативних актів, які в Україні регламентують діяльність практичних психологів.
В посібнику роз’яснюється, що саме може робити психолог у сферах освіти,
приватної практики, експертизи, медицини, соціальної роботи, праці у пенітенціарній
службі, у військових структурах та органах правопорядку, під час проведення різного
роду експертиз, у профорієнтації, в надзвичайних ситуаціях, та описується
кримінальна відповідальність, яку несе психолог в разі порушення норм професійної
діяльності, завдяки чому стають чітко зрозумілими межі законної компетенції
психолога. Посібник може бути використаний як викладачами під час читання курсів
«Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Охорона праці» тощо, так і
практичними психологами під час самостійної праці.
УДК 159.9:342.924(4770(075.8)
ББК 88.4к1я73

ISBN 978-966-285-232-5

© Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, 2015
© Андроннікова К. А., Луценко О. Л., 2015
© Дончик І. М., макет обкладинки, 2015
2

Зміст
Вступ .................................................................................................................. 4
Декларація прав людини................................................................................... 6
Етичний кодекс психолога ............................................................................... 7
Приватна психологічна практика .................................................................. 14
Національна система соціально-психологічної служби України ............... 18
Система освіти та Психологічна служба....................................................... 19
Сфера соціальної допомоги ............................................................................ 31
Профорієнтація населення ............................................................................. 34
Психофізіологія та психофізіологічна експертиза ....................................... 36
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
та екстремальна психологія.............................................................................41
Медична психологія (документи МОЗ України) .......................................... 43
Пенітенціарна служба ..................................................................................... 45
Оборонні органи та система правопорядку, профвідбір.............................. 47
Психологічна експертиза ................................................................................ 53
Кримінальна відповідальність, яку несе психолог
в разі порушення норм професійної діяльності............................................56
Підсумок .......................................................................................................... 59
Література ........................................................................................................ 60
Додатки ............................................................................................................ 61

3

