
Додаток  

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,  

використаних при розробленні Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освітньої діяльності у ТЗОШ І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича 

№ 

з/

п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер 

державної 

реєстрації 

нормативно-

правового акта 

у Мін’юсті 

Назва Дата і номер 

Закони України 

1. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19 

 

2. Закон України «Про повну загальну 

середню освіту» 

від 16 січня 2020 року № 463-IX 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 
Чинний з 

18.03.2020 

3. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо доступу осіб 

з особливими освітніми потребами до 

освітніх послуг» 

від 06.09.2018 року №2541-VIII  
https://www.ukrainepravo.com/ 

 

4. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 
 

5. Про оголошення 2020/2021 навчального 

року Роком математичної освіти в Україні 
Указ Президента України 

№ 31/2020 від 30 січня 2020 року 
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/69943/ 

 

6. Про національну стратегію розбудови 

безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі 

Указ Президента України 

№ 195/2020 від 25 травня 2020 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19

5/2020#Text 

 

Постанови Кабінету Міністрів України 

1. Деякі питання запровадження 

зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти 

від 25 серпня 2004 року № 1095 зі 

змінами від 14.12.2016 № 1033, від 

08. 07. 2015 р. № 533 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-

2004-%D0%BF 

 

2. Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися закладами 

освіти, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної 

і комунальної форми власності 

від 27 серпня 2010 року №796 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-

2010-%D0%BF 

 

3. 

 

Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

від 20 квітня 2011 року  № 462 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-

2018-%D0%BF 

 

4. Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

від 15 серпня 2011 року № 872 (зі 

змінами від 09 серпня 2017 р. № 

588). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-

2011-%D0%BF 
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5. Про затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти 

від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-

2011-%D0%BF 

 

 Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами 

від 21.08.2013 № 607 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607

-2013-%D0%BF 

 

6. Про затвердження переліку категорій і 

педагогічних звань педагогічних 

працівників та порядку їх присвоєння 

від 23.12. 2015 №1109 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-

2015-%D0%BF 

 

7 Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів 

від 13 вересня 2017 року № 684  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-

2017-%D0%BF 

 

8 Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти 

від 21 лютого 2018 року № 87 у 

редакції від 24.07.2019 року № 688  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-

2018-%D0%BF 

 

9 Про затвердження Положення про 

сертифікацію педагогічних працівників 

від 27. 12. 2018 №1190  {Із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 

1094 від 24.12.2019 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-

2018-%D0%BF 

 

10 Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників 

від 21 серпня 2019 р. № 800 із 

змінами № 1133 від 27.12.2019 

 

11 Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року 

розпорядження КМ України від 14 

грудня 2016 року № 988-р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-

2016-%D1%80 

 

12 Про встановлення карантину та 

запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 22 липня 2020 р. №  641 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 

 

 

13 Про схвалення Концепції розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-

освіти) 

розпорядження КМ України № 960-р 

05.08.2020 р. 

https://base.kristti.com.ua/?p=8236 

 

Накази центральних органів виконавчої влади України 

1.  Про затвердження Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників 

освіти 

Наказ Міністерства освіти України від 

15 квітня 1993 року № 102  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-

93 

27 травня 

1993 року за 

№ 56 

2.  Про затвердження Положення про бібліотеку Наказ Міністерства освіти України № 

139 від 14.05.1999 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ 

 

3.  Про затвердження «Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Випуск 

81 «Культура та мистецтво» 

Наказ Міністерства культури і мистецтв 

України від 14 квітня 2000 р. №168 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00 
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4.  Про затвердження Правил безпеки під час 

навчання в кабінетах інформатики навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти 

Наказ державного комітету України з 

нагляду за охороною праці від 

16.03.2004 № 81  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-

04 

17 травня 2004 

р. за N 

620/9219  

5.  Про затвердження Положення про кабінет 

інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20 травня 2004 р. № 407  

https://zakon.rada.gov.ua/ 

14 червня 2004 

р. за 

№730/9329  

 

6.  Про затвердження Положення про класного 

керівника навчального закладу системи 

загальної середньої освіти  

Наказ Міністерства освіти України від 

06 вересня 2000 року № 434 зі змінами, 

внесеними наказом МОН  від 19.09.2014 

№ 1060 

26 вересня 

2000 року за 

№ 659/4880 

7.  Про затвердження Положення про проведення 

атестації працівників підприємств, установ, 

організацій та закладів галузі культури 

Наказ Міністерства культури і туризму 

України від 16.07.2007 р. №44 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01392

81-99/ed19990804/ 

 

8.  Про затвердження Положення про похвальний 

лист «За високі досягнення у навчанні» 

та похвальну грамоту «За особливі досягнення 

у вивченні окремих предметів» 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 11 грудня 2000 року  № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0271-

12 

19 грудня 

2000 року 

за № 923/5144  

9.  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 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20  лютого 2002 року № 128 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-

02 

06 березня 

2002 року 

за № 229/6517 

10.  Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я 

від 01 червня 2005 року № 242/329 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-

05 

15 червня 

2005 року 

за № 661/1094

1 

11.  Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних 

категорій  

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 21 травня 2007 року № 246  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-

07 

23 липня 

2007 року за 

№ 846/14113  

12.  Про затвердження порядків надання платних 

послуг державними та комунальними 

навчальними закладами 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки 

України, Міністерства фінансів України 

від 23 липня 2010 року № 736/902/758 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-

10 

30 листопада 

2010 року за 

№ 1196/18491 

13.  Про затвердження Концепції розвитку 

інклюзивного навчання 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.10.2010 № 912 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/ 

 

14.  Про затвердження Типових штатних 

нормативів закладів загальної середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України 06.12.2010 № 1205  із змінами, 

внесеними згідно з наказами МОН   

№ 1120 від 19.09.2016,  № 948 від 

03.07.2017, № 90 від 01.02.2018 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-

10 

22 грудня 2010 

р. за № 

1308/18603 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-04
https://zakon.rada.gov.ua/
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https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139281-99/ed19990804/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0271-12
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15.  Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 06 жовтня 2010 року № 930 

зі змінами, внесеними наказами  МОН 

від 20.12.2011 р. №1473, 08.08.2013 р. 

№1135) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-

10 

14 грудня 

2010 року 

за № 1255/185

50 

16.  Про затвердження Положення про спеціальні 

класи для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 09 грудня 2010 року № 1224  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1412

-10 

29 грудня 

2010 року 

за № 1412/187

07 

17.  Про затвердження Положення 

про дистанційне навчання 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України  від 25 квітня 2013 року № 466 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703

-13 

30 квітня 

2013 року 

за № 703/2323

5 

18.  Про затвердження Положення про золоту 

медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні» 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 17 березня 2015 року № 306  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-

15 

31 березня 

2015 року за 

№ 354/26799 

19.  Про затвердження Порядку переведення учнів 

(вихованців) закладу загальної середньої 

освіти до наступного класу  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 14 липня 2015 року № 762 
Із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки 

№ 621 від 08.05.2019 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15 

30 липня 2015 

року за № 

924/27369; 

29 травня 2019 

р. за № 

555/33526 

20.  Про затвердження Плану заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами в 

загальноосвітньому просторі 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 31.12.2015 № 1436  

http://don.od.ua/wp-

content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf 

 

21.  Про внесення змін до Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України  від 11.07.2017  № 994/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171

-17 

22 вересня 

2017 р. 

за № 

1171/31039 

22.  Про затвердження Типового навчального 

плану для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступеня 

(початкова школа) 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.07.2017 № 1081 

 

23.  Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах 

освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 26 грудня 2017 року № 1669 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-

18 

23 січня 

2018 року за 

№ 100/31552 

24.  Про затвердження Типової освітньої програми 

організації і проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

закладами післядипломної педагогічної освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15січня 2018 № 36 

https://mon.gov.ua/ua/npa/ 

 

25.  Про затвердження Примірного переліку 

засобів навчання та обладнання навчального 

і загального призначення для навчальних 

кабінетів початкової школи 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 13 лютого 2018року № 137 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137

729-18 

 

26.  Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо організації освітнього простору Нової 

української школи 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23 березня 2018 №283 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454

-18 

 

27.  Про затвердження Типового положення про 

конкурс на посаду керівника державного, 

Наказ МОН України від 28.03.2018 № 

291 

16 квітня 2018 

р. за № 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15
http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf
http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17
https://imzo.gov.ua/2017/07/21/nakaz-mon-ukrajiny-vid-21-07-2017-1081-pro-zatverdzhennya-typovoho-navchalnoho-planu-dlya-ditej-z-intelektualnymy-porushennyamy-pomirnoho-ta-tyazhkoho-stupenya-pochatkova-shkola/
https://imzo.gov.ua/2017/07/21/nakaz-mon-ukrajiny-vid-21-07-2017-1081-pro-zatverdzhennya-typovoho-navchalnoho-planu-dlya-ditej-z-intelektualnymy-porushennyamy-pomirnoho-ta-tyazhkoho-stupenya-pochatkova-shkola/
https://imzo.gov.ua/2017/07/21/nakaz-mon-ukrajiny-vid-21-07-2017-1081-pro-zatverdzhennya-typovoho-navchalnoho-planu-dlya-ditej-z-intelektualnymy-porushennyamy-pomirnoho-ta-tyazhkoho-stupenya-pochatkova-shkola/
https://imzo.gov.ua/2017/07/21/nakaz-mon-ukrajiny-vid-21-07-2017-1081-pro-zatverdzhennya-typovoho-navchalnoho-planu-dlya-ditej-z-intelektualnymy-porushennyamy-pomirnoho-ta-tyazhkoho-stupenya-pochatkova-shkola/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18
https://mon.gov.ua/ua/npa/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137729-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137729-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18


комунального закладу загальної середньої 

освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454

-18 

454/31906 

28.  Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16 квітня 2018 року № 367 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564

-18/stru/conv 

05 травня 

2018 року 

за № 564/3201

6 

29.  Про затвердження Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20 квітня 2018 року № 405 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-

osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv 

 

30.  Про затвердження Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20 квітня 2018 року № 407 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0407

729-18/stru 

 

31.  Про затвердження Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20 квітня 2018 року № 408 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0408

729-18/stru 

 

32.  Про затвердження Типового переліку 

спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних та 

спеціальних класах закладів загальної 

середньої освіти  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23 квітня 2018 року № 414 з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582

-18 

зі змінами: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783

-19 

11 травня 

2018 року 

за № 582/3203

4 

33.  Про затвердження Положення про 

психологічну службу  у системі освіти 

України 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 22 травня 2018 року № 509 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885

-18 

31 липня 

2018 року 

за № 885/3233

7 

34.  Пpo затвердження Примірного положення 

про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами  в закладі загальної середньої та 

дошкільної освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України  від 08 червня 2018 року № 609 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/ 

 

35.  Про затвердження Інструкції з діловодства у 

закладах загальної середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 25 червня 2018 року № 676 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0924

729-18/stru 

11 вересня 

2018 року 

за № 1028/324

80 

36.  Про затвердження Порядку створення груп 

подовженого дня у державних і комунальних 

закладах загальної середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України  від 25 червня 2018 року № 677 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885

-18 

24 липня 

2018 року 

за № 865/3231

7 

37.  Пpo затвердження професійного стандарту 

«Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» 

Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10 

серпня 2018 року 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61635/ 

 

38.  Пpo затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20 серпня  2018 року № 924 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v09247

29-18/stru 

 

39.  Про затвердження Порядку проведення 

державної підсумкової атестації. 

 

Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 грудня 2018 року № 1369 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008

-19  зі змінами, внесеними наказом 

МОНУ від 18.02. 2019 року № 221 

02 січня 

2019 року 

за № 8/32979;  

12 березня 

2019 р. за N 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18/stru/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18/stru/conv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0407729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0407729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0408729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0408729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0924729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0924729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61635/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0924729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0924729-18/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19


від 07 грудня 2018 року № 1369 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244

-19 

244/33215 

40.  Про затвердження Типової освітньої програми 

організації і підвищення кваліфікації керівних 

кадрів ЗЗСО відповідно до вимог Концепції 

«Нова українська школа» 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 13 грудня 2018 року № 1392 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62946/ 

 

41.  Про затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної 

середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 09 січня 2019 року № 17 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/ 

12 березня 

2019 р.  за № 

250/33221 

42.  Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства освіти і науки 

України 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.02.2019  № 152 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0234

-19 

07 березня 

2019 р. 

за № 234/33205 

43.  Про затвердження Положення про 

інституційну форму здобуття загальної 

середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23 квітня 2019 № 536 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547

-19 

22 травня 2019 

року за № 

547/33518 

44.  Про затвердження Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися 

із здобувачами освіти під час освітнього 

процесу  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16 травня 2019 року № 659 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612

-19 

13 червня 2019 

року за 

№ 612/33583 

45.  Про затвердження Положення про 

індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України 12 січня 2016 року № 8 (у 

редакції наказу МОН України від 10 

липня 2019 року № 955) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852

-19 

02 серпня 2019 

р. за № 

852/33823 

46.  Про затвердження уніфікованої форми акта, 

що складається за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері загальної середньої 

освіти 

Наказ МОН України від 05 серпня 2019 

року № 1071  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004

-19 

29 серпня 2019  

року за № 

1004/33975 

47.  Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

другого класу 

Наказ МОН України від 27 серпня 2019 

№ 1154 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zaga

lna%20serednya/novaukrschool/08/29/2-

klas-nush.pdf 

 

48.  Про затвердження типових освітніх програм 

для 1 -2 класів закладів загальної середньої 

освіти 

Наказ МОН України від 08 жовтня 2019 

№ 1272 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-

dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-

serednoyi-osviti 

 

49.  Деякі питання реагування на випадки булінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти 

Наказ МОН України № 1646 від 

28.12.2019 

03 лютого 

2020 р. за 

№111/34394 

50.  Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу якості освіти 

Наказ МОН України № 54 від 16.01. 

2020 року  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154

-20 

10 лютого 

2020 р. за № 

154/34437 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-19
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62946/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0234-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0234-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19
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https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20


51.  Про затвердження Типового переліку 

засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів і STEM-лабораторій 

Наказ МОН України № 574 від 

29.04.2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410

-20 

07 травня 2020 

р. за № 

410/34693 

52.  Про внесення змін до методичних 

рекомендацій щодо заповнення класного 

журналу учнів початкових класів нової 

української школи 

Наказ МОН України № 1096 від 

02.09.2020 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

vnesennya-zmin-do-metodichnih-

rekomendacij-shodo-zapovnennya-

klasnogo-zhurnalu-uchniv-

pochatkovih-klasiv-novoyi-

ukrayinskoyi-shkoli 

 

53.  Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо оцінювання 

результатів навчання учнів третіх і 

четвертих класів НУШ 

Наказ МОН України № 1146 від 

16.09.2020 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-metodichnih-

rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-

rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-

chetvertih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-

shkoli 

 

54.  Державні будівельні норми України. будинки 

і споруди. (ДБН В.2.2-3:2018. Заклади освіти) 

https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2366/D

BN_Zaklady_osvity_2018_Pedrada.pdf 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ України 

від 25.04.2018 №106. Погоджено: МОН 

України (лист від 05.04.2018 №1/12-

3326), МОЗ України (лист від 05.03.2018 

№05.1-08/ 5826), ДСУНС України  (лист 

від 01.03.2018 № 02-3005/261) 

 

Листи Міністерства освіти і науки України 

1. Щодо оплати праці та встановлення розряду 

працівникам бібліотеки ЗНЗ 

Лист МОНмолодьспорт №1/12-5765 від 

24.10.11 року 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25571/ 

 

2. Щодо посадових обов`язків асистента вчителя Лист МОНмолодьспорт від 25.09.12 року 

№1/9-675 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/ 

 

3. Щодо підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників.  

Лист МОНУ від 04.11. 2019 р. №1/9-683 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/ 

 

4. Методичні рекомендації щодо організації 

інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти в 

2019/2020 н. р.  

Лист МОНУ від 05.08.2019 № 1/9-498  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inklu

zyvnenavchannya/2019/08/07/rekomendatsi

iorganizatsiya-navchannyaoop.pdf 

 

5. Щодо порядку та умов використання освітньої 

субвенції 

Лист МОН № 1/9-91 від 17.02.20 року 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71064/ 

 

6. Щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти 

Лист МОН № 1/9-141 від 04.03.2020 року 
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/print/ 

 

7. Щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2020-2021 н. 

р. 

Лист МОН №1/9-420  від 05.08.2020 р. 

https://www.kyiv-

oblosvita.gov.ua/images/foto/2020/08/0508/1
_9-420.pdf 

 

8. Щодо створення безпечних умов організації 

освітнього процесу у 2020/2021 н. р 
Лист МОН № 1/9-490 від 28.08.2020 
https://base.kristti.com.ua/?p=8276 
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