
Перелік нормативних документів для організації освітнього 

процесу в 2019-2020 навчальному році 
 

 тип 

документа 

№ 

докум. 

дата назва  документа 

 ЗАКОН 

УКРАЇНИ 

 05.09.2017 Про освіту 

 Указ 

Президента 

України 

№ 

286/2019 

18.05.2019 Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання 

Державні стандарти. Нова українська школа 
 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

  

№87  21.02.2017 Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти (застосовується з 1 вересня 

2018 р. для учнів, які навчаються за 

програмами дванадцятирічної повної загальної 

середньої освіти). 

 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№ 688 24.07.2019  Про внесення змін до Державного стандарту 

початкової освіти. 

 

 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№462 20.04.2011  «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

 Постанова 

Кабінету 

 Міністрів 

України 

 

№ 1392  23.11.2011 «Про затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти». 

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 Розпорядже

ння 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№903-р  13.12.2017 Про затвердження плану заходів на 2017-2029 

роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа 

 Постанова 

Кабінету 

 Міністрів 

України 

№ 779 

 

21.08.2019 

 

 

Про організацію інклюзивного навчання в 

закладах позашкільної освіти 

 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№ 800 

 

21.08.2019 

 

Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників 

 

 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№ 688 

 

24.07.2019 Про внесення змін до Державного стандарту 

початкової освіти 

 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№ 532 19.06.2019 

 

Про затвердження Положення про освітній 

округ і опорний заклад освіти 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF?fbclid=IwAR1SDqJHTVxIY1odX9-x3MmgHY7R-4fVOLBCjOd8C57McjVivMpTc0hvPfw
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF?fbclid=IwAR1SDqJHTVxIY1odX9-x3MmgHY7R-4fVOLBCjOd8C57McjVivMpTc0hvPfw
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.pdf
https://base.kristti.com.ua/p7895
https://base.kristti.com.ua/p7895
https://base.kristti.com.ua/p7892
https://base.kristti.com.ua/p7892
https://base.kristti.com.ua/p7892
https://base.kristti.com.ua/p7792
https://base.kristti.com.ua/p7792
https://base.kristti.com.ua/p7671
https://base.kristti.com.ua/p7671


 Наказ МОН 

України 

№283  23.03.2018 Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо організації освітнього простору Нової 

української школи 

 Наказ МОН   

України          

№ 1154                       27.08.2019            Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

другого класу 

 Наказ МОН 

України 

 

№ 1080 

 

06.08.2019 

 

Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо розроблення мобілізаційного плану 

закладами освіти, підприємствами, установами 

та організаціями МОН України 

 Наказ МОН 

України 

 

№ 1052 

 

02.08.2019 

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів “Нові технології у новій 

школі” у номінації “Корекційнорозвиткові 

програми 

 Наказ МОН 

України 

№ 536 23.04.2019 Про затвердження Положення про 

інституційну форму здобуття загальної 

середньої освіти 

 Наказ МОН 

України 

№ 955 10.07.2019 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 січня 2016 року № 8» 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 

серпня 2019 р. за N 852/33823  

«Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти 
 Наказ МОН 

України 

№ 1038 

 

29.07.2019 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 

 Наказ МОН 

України 

№ 367 

 

16.04.2018 Про порядок зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти 

 Наказ МОН 

України 

№ 762 

 

14.07.2015 Про затвердження Порядку переведення учнів 

(вихованців) закладу  загальної середньої освіти до 

наступного класу»  {Із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 621 від 

08.05.2019 

 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

525 

20.08.2019 

 

Щодо організації форм здобуття загальної 

середньої освіти 

 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

523 

16.08.2019 Про національно-патріотичне виховання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році 

 Лист МОН 

України 

 

№ 1/9-

513 

 

14.08.2019 

 

Щодо методичних рекомендацій для 3 класів 

експериментальних закладів загальної 

середньої освіти 

 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

409 

26.06.2019 Щодо організації інклюзивного навчання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році 

 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

477 

24.07.2019 

 

Про типову документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України 

 Лист МОН 

України 

 

№ 1/9-

462 

 

18.07.2019 

 

Про пріоритетні напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти на 2019/2020 

навчальний рік 

https://base.kristti.com.ua/p7900
https://base.kristti.com.ua/p7900
https://base.kristti.com.ua/p7900
https://base.kristti.com.ua/p7718
https://base.kristti.com.ua/p7718
https://base.kristti.com.ua/p7718
https://base.kristti.com.ua/p7718
https://base.kristti.com.ua/p7732
https://base.kristti.com.ua/p7732
https://base.kristti.com.ua/p7732
https://base.kristti.com.ua/p7732
https://base.kristti.com.ua/p7732
https://base.kristti.com.ua/p7650
https://base.kristti.com.ua/p7650
https://base.kristti.com.ua/p7650
https://base.kristti.com.ua/p7788
https://base.kristti.com.ua/p7788
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19
https://base.kristti.com.ua/p7906
https://base.kristti.com.ua/p7906
https://base.kristti.com.ua/p7784
https://base.kristti.com.ua/p7784
https://base.kristti.com.ua/p7771
https://base.kristti.com.ua/p7771
https://base.kristti.com.ua/p7771
https://base.kristti.com.ua/p7683
https://base.kristti.com.ua/p7683
https://base.kristti.com.ua/p7745
https://base.kristti.com.ua/p7745
https://base.kristti.com.ua/p7725
https://base.kristti.com.ua/p7725
https://base.kristti.com.ua/p7725


 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

414 

27.06.2019 Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. 

безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок 

 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

471 

27.07.2019 Щодо окремих питань переведення учнів закладу 

загальної середньої освіти до наступного класу 

 Освітні та навчальні програми 
 Наказ МОН 

України 

 

№268  21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2-х класів закладів 

загальної середньої освіти 

 Наказ МОН 

України 

 

№405  20.04.2018  Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня 5-9 класи 

 Наказ МОН 

України 

 

№407  20.04.2018 Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-

4 класи 

 Наказ МОН 

України 

 

№406  20.04.2018 Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти III ступеня 

11 класи 

 Наказ МОН 

України 

 

№408  20.04.2018 Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти III 
ступеня  10 класи 

 Наказ МОН 

України 

 

№ 1081 21.07.2017 Про затвердження Типового навчального 

плану для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступеня 

(початкова школа) 

 ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів 

 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів 

 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів 

 Наказ МОН 

України 

 

№ 128  20.02.2002 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, 

класів спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на 

групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

(6 березня 2002 року за № 229/6517), зі 

змінами) 

https://base.kristti.com.ua/p7667
https://base.kristti.com.ua/p7667
https://base.kristti.com.ua/p7667
https://base.kristti.com.ua/p7667
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60642/5ae079065faa0406841712.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60642/5ae079065faa0406841712.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60642/5ae079065faa0406841712.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60644/5ae07963da6fb915280904.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60644/5ae07963da6fb915280904.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60643/5ae0792b1d190352064006.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60643/5ae0792b1d190352064006.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60643/5ae0792b1d190352064006.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60645/5ae07991a69e7045039838.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60645/5ae07991a69e7045039838.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60645/5ae07991a69e7045039838.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/curricula/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02


 Наказ МОН 

України 

 

№ 732  08.04.2009  Про затвердження Положення про класи з 

поглибленим вивченням окремих предметів у 

ЗНЗ 

 Наказ МОН 

України 

 

№ 8 21.01.2016 Про затвердження Положення про 

індивідуальну форму навчання в ЗНЗ{Із 

змінами, внесеними згідно з Наказами 

МОН України 

№ 624 від 06.06.2016  

 635 від 24.04.2017} 

 Викладання навчальних предметів 
 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

365 

10.06.2019 Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України для використання у закладах освіти у 

2019/2020 навчальному році 

  Лист МОН 

України 

 

№ 1/11-

5966 

 

01.07.2019 

 

Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році 

  Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Іноземні мови 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Фізична культура 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Хімія 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Фізика, астрономія 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Трудове навчання, технології 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Інтегрований курс 

“Природничі науки” 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Правознавство 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Математика 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Курси морально-духовного 

спрямування 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Історія 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Інформатика 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0905-16#n2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0645-17#n2
https://base.kristti.com.ua/p7586
https://base.kristti.com.ua/p7586
https://base.kristti.com.ua/p7586
https://base.kristti.com.ua/p7586
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
https://base.kristti.com.ua/p7879
https://base.kristti.com.ua/p7879
https://base.kristti.com.ua/p7876
https://base.kristti.com.ua/p7876
https://base.kristti.com.ua/p7873
https://base.kristti.com.ua/p7873
https://base.kristti.com.ua/p7870
https://base.kristti.com.ua/p7870
https://base.kristti.com.ua/p7867
https://base.kristti.com.ua/p7867
https://base.kristti.com.ua/p7864
https://base.kristti.com.ua/p7864
https://base.kristti.com.ua/p7864
https://base.kristti.com.ua/p7861
https://base.kristti.com.ua/p7861
https://base.kristti.com.ua/p7857
https://base.kristti.com.ua/p7857
https://base.kristti.com.ua/p7854
https://base.kristti.com.ua/p7854
https://base.kristti.com.ua/p7854
https://base.kristti.com.ua/p7851
https://base.kristti.com.ua/p7851
https://base.kristti.com.ua/p7848
https://base.kristti.com.ua/p7848


 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Захист Вітчизни 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Економіка 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Громадянська освіта 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Географія 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

ро викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 

2019/2020 н.р. Предмети художньо-

естетичного циклу 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Зарубіжна література 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Біологія та екологія 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Українська література 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Українська мова 

 Лист МОН 

України 

№ 1/11-

5966 

01.07.2019 

 

Про викладання навчальних предметів у ЗЗСО 

у 2019/2020 н.р. Початкова школа 

 Лист ІМЗО № 

22.1/10-

2876 

22.08.2019  "Методичні рекомендації щодо розвитку 

STEM-освіти у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному 

році" 

 Лист ІМЗО №22.1/1

0-2858  

20.08.2019 “Щодо впровадження Українського правопису 

в редакції 2019 року 

 Початкова школа 
 Наказ 

Мінсоцполі

тики 

№ 1143 10.08.2018 Пpo затвердження професійного стандарту 

«Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти 

 Наказ МОН 

України 

№ 1021 13.07.2017  Про організаційні питання запровадження 

Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ст. 

 Наказ МОН 

України 

№ 948  05.08.2016 Про затвердження змін до навчальних програм 

для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 Наказ МОН 

України 

№1009  19.08.2016 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи 

 Наказ МОН 

України 

№ 1154 27.08.2019 Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

https://base.kristti.com.ua/p7845
https://base.kristti.com.ua/p7845
https://base.kristti.com.ua/p7842
https://base.kristti.com.ua/p7842
https://base.kristti.com.ua/p7839
https://base.kristti.com.ua/p7839
https://base.kristti.com.ua/p7835
https://base.kristti.com.ua/p7835
https://base.kristti.com.ua/p7829
https://base.kristti.com.ua/p7829
https://base.kristti.com.ua/p7829
https://base.kristti.com.ua/p7826
https://base.kristti.com.ua/p7826
https://base.kristti.com.ua/p7814
https://base.kristti.com.ua/p7814
https://base.kristti.com.ua/p7809
https://base.kristti.com.ua/p7809
https://base.kristti.com.ua/p7806
https://base.kristti.com.ua/p7806
https://base.kristti.com.ua/p7800
https://base.kristti.com.ua/p7800
https://drive.google.com/file/d/1jF4z8ADQGX59abukBq8N5JRi8Vd4AmvI/view
https://drive.google.com/file/d/1jF4z8ADQGX59abukBq8N5JRi8Vd4AmvI/view
https://drive.google.com/file/d/1jF4z8ADQGX59abukBq8N5JRi8Vd4AmvI/view
https://drive.google.com/file/d/1jF4z8ADQGX59abukBq8N5JRi8Vd4AmvI/view
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65481/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65481/


другого класу 

 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА 

ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ 

 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у 

початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 

мовою 

 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

190 

02.04.2018  Щодо скороченої тривалості уроку для учнів 

початкової школи 

 Основна, старша школа 
 Наказ МОН 

України 

№ 804 07.06.2017 Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів 

 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів 

 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і 

старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

 Наказ МОН 

України 

№826 14.07.2016 Про затвердження навчальних програм для 10-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ МОН 

України 

№ 1222  21.08. 2013 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти» (5-11 класи) 

 Лист МОН 

України 

№1/11-

6006  

02.07.2019 Щодо експериментального впровадження 

інтегрованого курсу "Природничі науки» 

 Лист МОН 

України 

N 1/9-

651 

29.10.2007 Про обсяг і характер домашніх завдань учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Ведення документації 
 

 Наказ МОН 

України 

№ 496 03.06.2008 Про затвердження Інструкції з ведення 

класного журналу учнів 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ МОН 

України 

№ 412  08.04.2015 Про затвердження Інструкції щодо заповнення 

Класного журналу для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ МОН 

України 

№676 25.06.2018 Про затвердження Інструкції з діловодства у 

закладах загальної середньої освіти 

 Наказ МОН 

України 

№936 27.08.2018 Про затвердження форм звітності з питань 

діяльності денних закладів загальної середньої 

освіти та інструкцій щодо їх заповнення 

 Наказ МОН 

України 

№938 27.08.2018 Про затвердження форм звітності про кількість 

дітей шкільного віку та інструкції щодо її 

заповнення 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60455/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60455/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/


 Наказ МОН 

України 

№1156 28.08.2019 Про збір даних до інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна 

інформаційна система освіти» у 2019/2020 

навчальному році 

 Лист МОН 

України 

N 1/9-

547 

04.09.2019 Щодо надання роз'яснень про внесення даних 

до ЗНЗ-1 у частині відомостей про здобувачів 

освіти за екстернатною формою (екстернатом), 

сімейною (домашньою)формою та 

педагогічним патронажем 

 Робота з обдарованими учнями 
 Наказ МОН 

України 

№ 712 23.05.2019 Про проведення Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, 

біології, географії, економіки, інформатики, 

інформаційних технологій у 2019/2020 

навчальному році 

 Наказ МОН 

України 

№1077  06.08.2019 Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2019/2020 навчальному році 

 Навчальні кабінети 
 Наказ МОН 

України 

№ 709  26.06.2017 Про визнання такими, що втратили 

чинність,Державні санітарні правила та норми 

«Влаштування і обладнання кабінетів 

комп'ютерної технікив навчальних закладах та 

режим праці учнівна персональних 

комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98. 

 Наказ МОН 

України 

№137 13.02.2018 Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про 

затвердження Примірного переліку засобів 

навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для навчальних 

кабінетів початкової школи 

 Наказ МОН 

України 

№601 20.07. 2004 Про затвердження Положення про навчальні 

кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ МОН 

України 

№1114  09.12.2009 "Про затвердження Примірного Положення 

про навчальний кабінет з основ здоров’я 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ МОН 

України 

№1423 14.12.2012  "Про затвердження Положення про навчальні 

кабінети з природничо-математичних 

предметів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 Наказ МОН 

України 

№704  22.06.2016 "Про затвердження Типового переліку засобів 

навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів 

природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ 

Мінсоцполі

тики 

№ 207 14.02.2018  Про затвердження Вимог щодо безпеки та 

захисту здоров’я працівників під час роботи з 

екранними пристроями 

 Виховання 
 Наказ МОН 

України 

№439 07.09.2000  «Про затвердження Рекомендацій щодо 

порядку використання державної символіки в 

навчальних закладах України 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/other/60945/
http://osvita.ua/legislation/other/60945/
http://osvita.ua/legislation/other/60945/


 Лист МОН 

України 

№ 1/9-

523 

 

16.08.2019 Про національно-патріотичне виховання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році 

 

 

https://base.kristti.com.ua/p7784
https://base.kristti.com.ua/p7784

