
Перелік нормативних документів, які стосуються 
організованого початку 2016/17 навчального року 

 
 Закони України: 

- "Про загальну середню освіту" 
- "Про реабілітацію інвалідів в Україні" 

- "Конвенція  про права  інвалідів (укр/рос)" 
- "Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні" 
- «Про освіту» №1144-12 від 04.06.91 (із змінами) 
- «Про дошкільну освіту» від 20.12.2001 (зі змінами) 
- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010) 
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (№ 4213-VI від 

22.12.2011) 
- «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного 

навчання» (№ 1324 – VІІ від 5 червня 2014 року) 
- «Про фізичну культуру і спорт» 

Державні стандарти 

- Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ 
СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти" 

- Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 
2012) 

- Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 
вересня 2013) 

- Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти» 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». 

Навчальні плани 

- Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року 
та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

- Лист Міністерства від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та 
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  

- Наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів» 

- Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх 
навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року" 

- Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409" 

- Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи" 
- Наказ Міністерства № 834 від 27.08. 2010 «Про затвердження Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» зі змінами внесеними наказом МОН 
України від 29.05.2014 № 657, наказом МОН України від 07.08.2015 № 855 

- Наказ Міністерства № 66 від 05.02.2009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 
23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх 
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навчальних закладів 12-річної школи" зі змінами внесеним Наказом МОН України від 
07.08.2015 № 855 

- Наказ Міністерства № 409 від 03.04.2012 «Про затвердження Типових навчальних планів 
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» зі змінами внесеними наказом МОН 
України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом МОН 
України від 07.08.2015 № 855 

- Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012 " Про затвердження Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих 
предметів" 

- Наказ Міністерства № 657 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 
і науки України від 27.08.2010 № 834" 

- Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409" 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до 
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання 
інформатики). 

- Наказ МОН України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін до Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно математики, 7 клас). 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до 
деяких наказів»(стосовно викладання зарубіжної літератури) 

- Наказ МОН України від 29.05.2014№ 657 «Про внесення змін до Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно предмету «Захист Вітчизни»). 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «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 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження 
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ». 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження 
Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ». 

Навчальні програми та підручники 

- Лист МОН № 1/9-332 від 29.06.16 року  «Про Перелік навчальних програм, підручників та 
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України 
для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами (за нозологіями)»  

- Наказ МОН № 826 від 14.07.16 року «Про затвердження навчальних програм для 10-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

- Наказ МОН № 586 від 27.05.16 року «Про затвердження переліку підручників для учнів 8 
класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного 
бюджету» 

- Наказ МОН № 585 від 27.05.16 року «Про видання підручників для учнів 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році» 

- Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у 
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старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 
2015/2016 навчальному році 

- Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм 
для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

- Наказ МОН 22.12.2014р. № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

- Затверджені Колегією МОН оновлені навчальні програми для 1-4 класів  
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html    

- Навчальні програми (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої 
освіти)                                  

Початкові класи 

- Лист від 19.08.2011 N 1/9-634 «Інструктивно-методичні рекомендації "Про 
забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і 
молодшого шкільного віку". 

- Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 

- Лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Середня, старша школа 

- -Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 
загальної середньої освіти» 

 
- -Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти» 

Ведення документації 

- Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного 
журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" 

- Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного 
журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

- Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової 
документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом 
МОН від 29.11.2013р. №1655. 

- Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення 
обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм 
власності». 

- Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580 «Методичний лист щодо 
заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури 

Освіта дітей з особливими потребами 

- Укази Президента України 
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- Акти Кабінету Міністрів України 
- Накази Міністерства 
Листи Міністерства 
- Лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення 

навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» 

- Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими 
потребами до опорних навчальних закладів»  

- Лист МОН України від 21.04.2016 № 1/9-202 «Про порядок нарахування та виплати 
грошової допомоги випускникам шкіл-інтернатів»  

- Лист МОН України від 30.11.2015 № 1/9-575 «Про виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, за кордон»  

- Лист Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти від 
07.09.2015 № 2.1/10-39  

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-456 від 18.06.2012 «Про 
запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти»  

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012 
«Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»  

- Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного 
процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів 
у 2015/2016 навчальному році»  

- Лист Міністерства № 1/9-430 від 28.08.2014 р. «До листів Міністерства освіти і науки 
України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413» 

Навчальні кабінети 

- Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні 
кабінети загальноосвітніх навчальних закладів". 

- Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про 
навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів". 

- Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні 
кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів". 

Виховання 

- Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації 
виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році». 

- Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»; 

- -Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439  «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 
використання державної символіки в навчальних закладах України». 

- Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-385   «Про проведення 1 вересня 2016 року 
Першого уроку» 

- Лист МОН № 1/9-315 від 16.06.16 року «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних 
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» 

- Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне вихованняв 
системі освіти" 
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- Наказ МОН України від 06.07.2016 № 794 «Про організацію та проведення дитячого 
фестивалю патріотичних дій у 2016 році»  

- Наказ МОН України від 06.07.2016 № 801 «Про проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу 
Всеукраїнської дитячої-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» 

- Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп 
(центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»   

- Наказ МОН України від 06.07.2016 № 795 «Про організацію та проведення зборів лідерів 
Дитячого екологічного парламенту у 2016 році»  

ДПА 

- Наказ МОН № 888 від 27.07.2016 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 03 лютого 2016 року № 77»      

- Наказ МОН України від 04.05.2016 № 480 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» 

- Наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» 

- Наказ Міністерства № 192 від 20.02.2015 "Про проведення державної підсумкової атестації 
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році" 

- Лист Міністерства № 1/9-21 від 20.01.2015 «Про деякі питання проведення державної 
підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному 
році» 

- Наказ Міністерства № 1547 від 30.12.2014 «Про затвердження Положення про державну 
підсумкову атестацію учні (вихованців) у системі загальної середньої освіти» 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602 

- Лист Міністерства № 1/9-158 від 20.03.2014 "Щодо державної підсумкової атестації" 

 

Конкурси 
- Наказ МОН № 668 від 14.06.16 року «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року - 2017»  
- Наказ МОН № 559 від 23.05.16 року  «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» 
- Лист ІМЗО від 15.06.2016 № 2.1/10-1437 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

"Шкільна бібліотека - 2017" 
- Наказ МОН України від 20.07.2016 № 861 «Про підсумки першого (заочного) туру та 

проведення другого (очного) туру 3-ого етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2016 
році» 

- Наказ МОН України від 15.07.2016 № 840 «Про проведення Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу дитячої та юнацької творчості «Урок казка» 

- Наказ МОН України від 06.07.2016 № 791 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» 

- Наказ МОН України від 06.07.2016 № 793 «Про проведення Всеукраїнського відкритого 
конкурсу юних фотоаматорів «Ми – діти України» 

- Наказ МОН України від 06.07.2016 № 792 «Про проведення Відкритого фестивалю 
дитячого кіно та телебачення «Веселка»  

- Наказ МОН від 13.06.2016 № 664 "Про підсумки проведення 5-го етапу Всеукраїнського 
конкурсу "Парк педагогічної майстерності" 
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-  

Багатомовна освіта 

- Конституція України. Прийнята 1996 р. (Статті 10, 53)  
- Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». 

Закон прийнято 15 травня 2003 р. № 802-IV  
- Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. Хартію прийнято 5 листопада 1992 

р. 
- Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних 

меншин». Закон прийнято 9 грудня 1997 р. N 703/97-ВР. 
- Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин. Конвенцію прийнято 1 

лютого 1995 р. 
- Закон України «Про засади державної мовної політики» . (стаття 20) Закон прийнято 

03.07.2012 № 5029-VI  
- Рекомендація N R (98) 6Комітету міністрів Ради Європи «Про сучасні мови», ухвалена 

Комітетом міністрів на 623-му засіданні заступників міністрів від 17 березня 1998 р. 
- Закон України «Про освіту». Закон прийнято 23 травня 1991 р. (стаття 7)  
- Закон України «Про національні меншини в Україні» (стаття 6). Закон прийнято 25 червня 

1992 р. № 2494-ХІІ. 
- Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 7). Закон прийнято 13 травня 1999 р. 

N 651-XIV. 
- Закон України «Про позашкільну освіту». Закон прийнятий 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ 

(стаття 7).  
- Закон України «Про дошкільну освіту» (стаття 7).  Закон прийнятий 11 липня 2001 р. N 

2628-III  
-  Закон України «Про вищу освіту» (стаття 48). Закон прийнято 01.07.2014 № 1556-VII  
- Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Положення затверджено постановою 

КМУ від 27 серпня 2010 р. N 778 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF) 
- Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою КМУ від 20 

квітня 2011 р. N 462. 
- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджено постановою 

КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392.  
- Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114, (із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054), 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за № 428/6716 . 

- Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 (у редакції наказу Міністерства 
освіти, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167. 

- Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 
20.02.2002 N 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за N 
229/6517. 

- Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти. Затверджено наказом МОН України від 30.12.2014 р. № 1547, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602. 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014. № 1120, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1208/25985 «Про деякі питання 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 
навчальних закладів України в 2015 році» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1208-14) 
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- Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році. Затверджено наказом 
МОН України від 15.10.2014 р. № 1172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 
листопада 2014 року  за № 1390/26167  ( пункт 7 розділу VII. Організація і проведення 
конкурсу) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14 

-  Навчальні програми 
- Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти     

 

- Наказ МОЗ № 234 від 24.03.16 року «Про затвердження Санітарного регламенту для 
дошкільних навчальних закладів»  

- Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та 
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  

- Наказ МОН України від 18.07.2016 № 847 «Про проведення серпневої педагогічної 
конференції» 

- Лист МОН України від 15.07.2016 № 1/9-371 «Про надання списків випускників 2016 року» 
- Лист МОН України від 14.07.2016 № 1/9-366 «Щодо роботи Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти»  
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