
ПЕРЕЛІК  
нормативно-правових документів 

щодо організованого початку  2020/2021 навчального року 
 

• Конституція України 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text)  

•  Закон України  «Про дошкільну освіту» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text)  

• Закон  України «Про  позашкільну освіту» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text) 
• Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984) 
• Закон  України «Про освіту» (https://osvita.ua/legislation/law/2231/ ) 
• Закон України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text )  
• Закон України «Про охорону дитинства»  

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text) 
• Закон України «Про протидію торгівлі людьми»  

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text )   
• Базовий компонент дошкільної освіти 

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-
doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini )   

• Державний  стандарт  початкової освіти 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text; 

       https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF#Text) 
• Державний  стандарт  базової і повної загальної середньої освіти»  

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text )  
• Концепція «Нова  українська  школа» 

(ttps://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-
ukrainska-shkola-compressed.pdf) 

• Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 
року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text) 

• Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти 
України (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-
15/sp:max20#Text) 

• Стратегія  національно-патріотичного виховання 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019)  

• Указ Президента України від 16.05.2006 № 398 "Про Положення про 
стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
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учнів-членів Малої академії наук України" 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/2006#Text ) 

• Указ Президента України від 18.05.2019  № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання»  

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15 ) 
• Указ Президента України від 30.01.2020 № 31/2020 «Про оголошення 

2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»  
(https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165) 

• Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Про 
Національну стратегію розбудови  безпечного і здорового освітнього  
середовища у новій українській школі» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text; 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73840/ ) 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р 
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 
період до 2029 року» (https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934) 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р  
"Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text) 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р  
«Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти 
(STEM-освіти)» ( https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-
koncepciyi-rozvitku-a960r ) 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462  «Про 
затвердження Державного стандарту  початкової загальної освіти»  
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF#Text ) 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07. 2019  №688 «Про 
внесення змін до Державного стандарту початкової освіти» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text)  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08. 2019  №800 «Деякі 
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-
2019-%D0%BF#Text)  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1133 «Про 
внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників»  
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8 ) 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12. 2019  № 1094 «Про 
внесення змін до Положення  про сертифікацію педагогічних 
працівників» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/69336/ )  
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• Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020  № 113 «Про  
встановлення доплати  педагогічним працівникам за успішне 
проходження сертифікації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-
2020-%D0%BF#Text)  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020  № 143 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2020-%D0%BF#Text ) 

• Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05. 2020 року № 392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів» (https://osvita.ua/legislation/other/73833/)  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-
karantinu-ta-zapr-641)  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 « Деякі 
питання професійного розвитку педагогічних працівників»  
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text ) 

• Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 
30.07.2020 № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-
19)» (https://osvita.ua/legislation/other/75370/)  (втратила чинність) 

• Постанова Головного державного санітарного лікаря України  від 

22.08.2020 № 50 « Про  затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19) (https://osvita.ua/legislation/other/76059/ ) 

• Наказ МОН України від  03.06.2008 № 496 «Про затвердження 
Інструкції  з ведення класного журналу  учнів 5-11(12)-х класів 
загальноосвітніх  навчальних закладів» 
(https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/ ) 

• Наказ МОНМСУ від 22.09.2011 №1099 «Про затвердження Положення  
про Всеукраїнські учнівські олімпіади,   турніри, конкурси з 
навчальних предметів,  конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт,  олімпіади зі спеціальних дисциплін   та конкурси фахової 
майстерності» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11#n13 ) 

• Наказ МОНМСУ від 11.06.2012 №671 «Про затвердження  Положення 
про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-12#Text ) 
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• Наказ Головного управління освіти і науки ХОДА  від 25.04.2012 
№ 241, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Харківській 
області 14.06.2012 за № 42/1405 «Про затвердження правила 
проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів у Харківській області»  

• Наказ МОН України  від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження 
Порядку переведення учнів(вихованців)загальноосвітнього 
навчального закладу до наступного класу»  
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text)  

• Наказ МОН України  від 07.06.2017  № 804 «Про оновлені навчальні 
програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів» (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas; 
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/ ) 

• Наказ МОН України  від 23.06.2017  № 140 «Про надання грифу МОН 
навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної 
середньої освіти» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58794/;   

• Наказ МОН України від 21.03.2018  № 268 «Про затвердження 
типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів 
загальної середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-
klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti )  

• Наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про  затвердження 
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 
Нової української школи» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-organizaciyi-
osvitnogo-prostoru-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli ) 

• Наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку 
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-
derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-
zagalnoyi-serednoyi-osviti ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-
18#Text )  

• Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-
programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya ) 

• Наказ МОН України  від 20.04.2018 №406 "Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-
programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya )  
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• Наказ МОН від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-
programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya ) 

• Наказ МОН від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (у  
редакції наказу МОНУ від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними 
наказом МОН України від 31.03.2020 №464)  
(https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ea/15a/656/5ea15a
65645a1179754516.pdf ) 

• Наказ МОН від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного 
положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини 
з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та 
дошкільної освіти (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-
suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-
serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti ) 

• Наказ МОН України від 25.06.2018 №676 «Про затвердження 
Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» 
(ttps://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-
zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-
serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-
veresnya-2018-r-102832480)  

• Наказ МОН України від   20.08.2018 № 924  «Пpo затвердження 
методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень  
учнів першого класу у Новій українській школі» 
(https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/ ) 

• Наказ МОН України від 07.12.2018   № 1362  «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 
першого класу Нової української школи» 
(https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62838/) 

• Наказ МОН України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження 
Порядку проведення державної підсумкової атестації» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text ) 

• Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 «Про затвердження 
типових освітніх програм для 3-4 класів закладів  загальної середньої 
освіти» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63268/ ) 

• Наказ МОН України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження 
Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої 
освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-
pro-institucijnu-formu-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti)  

• Наказ МОН України від 08.05.2019 № 621 «Про  внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762 
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«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу  
загальної середньої освіти до наступного класу» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19#Text 

• Наказ МОН України від 09.07.2019 № 945 «Деякі питання проведення в 

2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0850-19#Text ) 
• Наказ МОН України від 24.07.2019 № 917 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної 
середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального 
розвитку» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65088/) 

• Наказ МОН України від  29.07.2019  № 1033 «Про впровадження нової 
редакції  Українського правопису» 
(http://osvita.ua/legislation/other/65432/)   

• Наказ МОН України від  29.07.2019  № 1038 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України  від 16.06.2015 №641 «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 у загальноосвітніх 
навчальних закладах» 
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1038729-19#n3)  

• Наказ МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень 
учнів другого класу» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-
uchniv-drugogo-klasu)  

• Наказ МОН України від   08.10.2019 № 1272  «Пpo затвердження 
типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої 
освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-
osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti ) 

• Наказ МОН України від   08.10.2019 № 1273  «Пpo затвердження 
типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої 
освіти»  (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-
osvitnih-program-dlya-3-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-
1273 ) 

• Наказ МОН України від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін  до 
типової освітньої програми  закладів загальної  середньої освіти  ІІІ 
ступеня»  (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tipovoyi-
osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya )  

• Наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування 
на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 
впливу в закладах освіти»  (зареєстровано в Міністерстві юстиції  
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України 03.02.2020 за №111/3439) 
(http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/70993/ )   

• Наказ МОН України від 09.01.2020 № 21  «Про  внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України  від 07 грудня 2018 року 
№ 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української 
школи» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/69512/)  

• Наказ МОН України  від 10.02.2020 № 54 «Про затвердження Порядку 
проведення моніторингу якості освіти» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-
provedennya-monitoringu-yakosti-osviti-zareyestrovanij-u-ministerstvi-
yusticiyi-ukrayini-vid-10-lyutogo-2020-roku-15434437 ) 

• Наказ МОН України  від 19.02.2020 № 246 «Про внесення змін до 
деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної 
підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0257-20#Text ) 

• Наказ МОН України від 21.02.2020 № 271 «Про надання гриф 
«Рекомендовано  Міністерством науки і освіти  України»  підручникам 
для 3 класу закладів загальної середньої освіти»  

• (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-
ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-pidruchnikam-dlya-3-klasu-
zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvit) 

• Наказ МОН України від 16.03.2020 № 406 «Про  організаційні заходи 
для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-
zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19) 

• Наказ МОН України  від 25.03.2020 № 449 “Про надання грифа 
“Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” підручникам 
для 7 класу закладів загальної середньої освіти  
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-
ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-pidruchnikam-dlya-7-klasu-
zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti ) 

• Наказ МОН України від 31.03.2020 № 464 «Про внесення змін до 
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня»  
(https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ea/15a/656/5ea15a6
5645a1179754516.pdf)  

• Наказ МОН України від 06.04.2020 № 481 “Про затвердження Правил 
проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-20#Text) 

• Наказ МОН України від 15.04.2020 № 515 “Про затвердження переліку 
підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти, що 
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можуть друкуватися за кошти державного бюджету”  
(https://imzo.gov.ua/2020/04/15/nakaz-mon-vid-15-04-2020-515-pro-
zatverdzhennia-pereliku-pidruchnykiv-dlia-3-klasu-zakladiv-zahal-noi-
seredn-oi-osvity-shcho-mozhut-drukuvatysia-za-koshty-derzhavnoho-
biudzhetu/ ) 

• Наказ МОН України  від 15.04.2020 № 516 «Про видання підручників 
для 3 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного 
бюджету у 2020 році» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/72962/ ) 

• Наказ МОН України від 19.05.2020 № 655 “Про надання грифа 
“Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” підручникам 
для 3 і 7 класів закладів загальної середньої освіти” 
(https://imzo.gov.ua/2020/05/19/nakaz-mon-vid-19-05-2020-655-pro-
nadannia-hryfa-rekomendovano-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-
pidruchnykam-dlia-3-i-7-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/ ) 

• Наказ МОН України від 19.05.2020 № 656 “Про затвердження переліку 
підручників для 7 класу закладів загальної середньої освіти, що 
можуть друкуватися за кошти державного бюджету”  
(https://imzo.gov.ua/2020/05/19/nakaz-mon-vid-19-05-2020-656-pro-
zatverdzhennia-pereliku-pidruchnykiv-dlia-7-klasu-zakladiv-zahal-noi-
seredn-oi-osvity-shcho-mozhut-drukuvatysia-za-koshty-derzhavnoho-
biudzhetu/ ) 

• Наказ МОН України  19.05.2020 № 657 “Про видання підручників для 
7 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного 
бюджету у 2020 році” (https://imzo.gov.ua/2020/05/19/nakaz-mon-vid-
19-05-2020-657-pro-vydannia-pidruchnykiv-dlia-7-klasu-zakladiv-zahal-
noi-seredn-oi-osvity-za-koshty-derzhavnoho-biudzhetu-u-2020-rotsi/ ) 

• Наказ МОН України  від 02.06.2020 № 731 “Про повторне видання 
підручників для 7 класу закладів загальної середньої освіти» 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/74280/ 

• Наказ МОН України від 09.06.2020 № 777 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-
konkursu-uchitel-roku-2021 

• Наказ МОН України від 25.06.2020 № 879 “Про затвердження переліку 
підручників для 3 і 7 класів закладів загальної середньої освіти, що 
можуть друкуватися за кошти державного бюджету” 
(https://imzo.gov.ua/2020/06/26/nakaz-mon-vid-25-06-2020-880-pro-
vydannia-pidruchnykiv-dlia-3-i-7-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-
osvity-za-koshty-derzhavnoho-biudzhetu-u-2020-rotsi/ ) 

• Наказ МОН України від 25.06.2020 № 880 “Про видання підручників 
для 3 і 7 класів закладів загальної середньої освіти за кошти 
державного бюджету у 2020 році” 
(https://imzo.gov.ua/2020/06/26/nakaz-mon-vid-25-06-2020-880-pro-
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vydannia-pidruchnykiv-dlia-3-i-7-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-
osvity-za-koshty-derzhavnoho-biudzhetu-u-2020-rotsi/ ) 

• Наказ МОН України від 21.07.2020 № 936 “Про присвоєння, 
підтвердження, позбавлення почесних звань «Народний художній 
колектив» і «Зразковий художній колектив»   
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prisvoyennya-pidtverdzhennya-
pozbavlennya-pochesnih-zvan-narodnij-hudozhnij-kolektiv-i-zrazkovij-
hudozhnij-kolektiv-1)  

• Наказ МОН України від 22.07.2020 № 944 “Про затвердження типової 
освітньої  програми спеціальних закладів загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-
programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-
dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-1 ) 

• Наказ МОН України від 27.07.2020 № 964 “Про результати проведення 
фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів у 2019/2020 
навчальному році» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rezultati-
provedennya-finalnih-etapiv-vseukrayinskih-uchnivskih-turniriv-u-
20192020-navchalnomu-roci)  

• Наказ МОН України від 28.07.2020 № 971 “Про проведення 
конкурсного відбору і підручників (крім електронних) для здобувачів 
повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-
2021 роках (4 клас) (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75323/ ) 

• Лист  МОН України від 14.08.2019 № 1/9-513 «Щодо методичних 
рекомендацій для 3 класів експериментальних закладів загальної 
середньої освіти» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65425/ ) 

• Лист МОН України від 17.09.2019 № 1/9-581 «Про застосування 
державної мови в освітньому процесі» 
(http://ru.osvita.ua/legislation/other/65639/ ) 

• Лист МОН України  від 04.03.2020 № 1/9-141 «Щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних  працівників закладів загальної середньої 
освіти» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/ ) 

• Лист МОН України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації 
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти  під час 
карантину»  (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-
procesu-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-pid-chas-karantinu) 

• Лист МОН України від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого 
завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів 
загальної середньої освіти»   

• Лист МОН України  від 08.04.2020 № 1/9-201 «Щодо нагальних питань 
впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»  
(https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-nagalnih-pitan-vprovadzhennya-
zakonu-ukrayini-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu)  
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• Лист МОН України  від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз`яснення щодо 
застосування наказу МОН України  від 28.12.2019 №1646» 
(https://drive.google.com/file/d/1Z7U8r3ChaTCcl0oU4f6xkxenjV02r8dB/
view ) 

• Лист МОН України  від 14.04.2020 № 6/553 «Про перенесення термінів 
проведення  III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» 
(http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/73156/ ) 

• Лист МОН України від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення 
діяльності закладів дошкільної освіти» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-vidnovlennya-diyalnosti-zakladiv-
doshkilnoyi-osviti) 

• Лист МОН України від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо проведення 
підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 
навчального року» (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-
pidsumkovogo-ocinyuvannya-ta-organizovanogo-zavershennya-2019-
2020-navchalnogo-roku) 

• Лист МОН України від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних 
рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для 
проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини» (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-
rekomendacij-z-organizaciyi-psihologo-pedagogichnogo-konsiliumu-dlya-
provedennya-povtornoyi-kompleksnoyi-psihologo-pedagogichnoyi-ocinki-
rozvitku-ditini ) 

• Лист МОН України від 25.06.2020  № 1/9-348 «Рекомендації щодо 
створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема 
універсального дизайну та розумного пристосування будівель, 
приміщень та прибудинкових територій, у закладах дошкільної 
освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-inklyuzivnogo-
osvitnogo-seredovisha-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti) 

• Лист МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання 
організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в 
дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» 
(https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75232/ ) 

• Лист МОН України від 22.07.2020 № 1/9-394 №1/9-394 «Про переліки 
навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки 
України для використання у закладах освіти у 2020/2021  
навчальному році» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75234/ ) 

• Лист МОН України  від 24.07.2020 № 1/9-402 щодо проведення 

конкурсного відбору  школярів  за програмою «Програма обміну 
майбутніх лідерів» (FLEX) на 2021/2022 навчальний рік» 

• Лист Державної установи «Інститут модернізації змісту освіту» від 
27.07.2020 №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи 
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психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 навчальний рік» 
(https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-
1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-
systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/) 

• Лист МОН України від 29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку закладів 
освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах 
адаптивного карантину» (https://osvita.ua/legislation/other/75378/ ) 

• Лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації 
діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-
doshkilnoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci) 

• Лист МОН України  від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації 
роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 
році» (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-
zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci ) 

• Лист МОН України від 07.08.2020 №6/954-20 щодо відеоконференції 
за темою «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного 
віку засобами духовно-морального виховання» (http://edu-post-
diploma.kharkov.ua/?news=%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-
%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80
%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%96-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-
%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0 ) 

• Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних 
рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 
загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-
vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-
u-20202021-navchalnomu-roci) 

• Вступ: Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 
2020/2021 навчальному році» (https://www.schoollife.org.ua/vstup-
instruktyvno-metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-
navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2020-
2021-navchalnomu-rotsi/) 

• Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-u-pochatkovij-shkoli-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/)  

• Методичні рекомендації про викладання української мови у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-ukrayinskoyi-movy-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/ ) 
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• Методичні рекомендації про викладання української літератури у 
2020/2021 навчальному році 
(ttps://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-ukrayinskoyi-literatury-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/) 

• Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з 
навчанням мовою корінних народів, національних меншин у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-ukrayinskoyi-movy-v-klasah-z-navchannyam-movoyu-
korinnyh-narodiv-natsionalnyh-menshyn/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-zarubizhnoyi-literatury-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про навчання мовами корінних народів, 
національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти та 
особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних 
меншин у 2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
navchannya-movamy-korinnyh-narodiv-natsionalnyh-menshyn-u-klasah-
zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-ta-osoblyvosti-vyvchennya-mov-i-
literatur-korinnyh-narodiv-natsionaln/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання іноземних мов у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-inozemnyh-mov-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/ 

• Методичні рекомендації про викладання історії у 2020/2021 навчальному 

році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-

vykladannya-istoriyi-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/ ) 
• Методичні рекомендації про викладання правознавства у 2020/2021 

навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-pravoznavstva-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/) 

• Методичні рекомендації про викладання предмета «Захист України» у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-predmeta-zahyst-ukrayiny-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/) 

• Методичні рекомендації про викладання фізичної культури у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-fizychnoyi-kultury-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/ ) 
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• Методичні рекомендації про викладання основ здоров’я у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-osnov-zdorov-ya-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/)  

• Методичні рекомендації про викладання предметів освітньої галузі 
«Мистецтво» у 2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-predmetiv-osvitnoyi-galuzi-mystetstvo-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання трудового навчання 
(технології) та креслення у 2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-trudovogo-navchannya-tehnologiyi-ta-kreslennya-u-2020-
2021-navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання інформатики у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-informatyky-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання інтегрованого курсу 
«Природничі науки» у 2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-integrovanogo-kursu-pryrodnychi-nauky-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання фізики у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-fizyky-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/) 

• Методичні рекомендації про викладання хімії у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-himiyi-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання географії у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-geografiyi-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання біології у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-biologiyi-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання природознавства у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-pryrodoznavstva-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/ ) 
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• Методичні рекомендації про викладання математики у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-matematyky-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання фінансової грамотності у 
2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-finansovoyi-gramotnosti-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання економіки у 2020/2021 
навчальному році (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-
rekomendatsiyi-pro-vykladannya-ekonomiky-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання курсів духовно-морального 
спрямування у 2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-kursiv-duhovno-moralnogo-spryamuvannya-u-2020-2021-
navchalnomu-rotsi/ ) 

• Методичні рекомендації про викладання предмета «Громадянська 
освіта» у 2020/2021 навчальному році 
(https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-predmeta-gromadyanska-osvita-u-2020-2021-navchalnomu-
rotsi/) 

• Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення 
безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і 
протидії булінгу (цькуванню)» 
(https://osvita.ua/legislation/other/75863/ ) 

• Лист МОН України від 18.08.2020 № 1/9-449 «Про умови та порядок 
проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 
(https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/75943/ ) 

• Лист МОН України від 27.08.2020 № 1/9-483 «Щодо проведення 
першого уроку в закладах загальної середньої освіти»  

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
 (корисні посилання): 

• Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 
2020-2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-dlya-1-klasu-nush-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 
2020-2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-dlya-2-klasu-nush-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 
2020-2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-dlya-3-klasu-nush-na-2020-2021-n-r/ ) 
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• Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та 
літератури на 2020-2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-
kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury-na-
2020-2021-n-r/) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2020-
2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-z-matematyky-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 
2020-2021н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-z-anglijskoyi-movy-na-2020-2021n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства 
на 2019-2020 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-z-istoriyi-ta-pravoznavstva-na-2019-2020-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2020-2021 
н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-
planuvan-z-biologiyi-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2020-2021 н.р. 
(https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-
planuvan-z-himiyi-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономії на 
2020-2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-z-fizyky-ta-astronomiyi-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2020-2021 
н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-
planuvan-z-geografiyi-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Збірник календарно-тематичних планувань з мистецтва та музики на 
2020-2021 н.р. (https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-
tematychnyh-planuvan-z-mystetstva-ta-muzyky-na-2020-2021-n-r/ ) 

• Методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання в 
школі»(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/m
etodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-
dustanciyna%20osvita-2020.pdf (травень 2020) 

https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-matematyky-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-matematyky-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-anglijskoyi-movy-na-2020-2021n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-anglijskoyi-movy-na-2020-2021n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-istoriyi-ta-pravoznavstva-na-2019-2020-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-istoriyi-ta-pravoznavstva-na-2019-2020-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-biologiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-biologiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-himiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-himiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-fizyky-ta-astronomiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-fizyky-ta-astronomiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-geografiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-geografiyi-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-mystetstva-ta-muzyky-na-2020-2021-n-r/
https://www.schoollife.org.ua/zbirnyk-kalendarno-tematychnyh-planuvan-z-mystetstva-ta-muzyky-na-2020-2021-n-r/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

