
Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в 

2017-2018 навчальному році 

Державні стандарти 

 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 Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року «Про 

структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів»: 

Лист МОН № 1/9-325 від 14 червня 2017 року "Про навчальні плани та організацію 

навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році" 

Лист МОН № 1/9-385 від 12.07.17 року Про навчальні плани та організацію навчально-

реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх 

навчальних закладів y 2017/2018 навчальному році 

Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для 

дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) 

Рішення Колегії МОН від 22 липня 2017 року. Протокол № 5/3-2 Про типові навчальні 

плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ МОН України від 07 серпня 2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних 

планів загальноосвітніх навчальних закладів» 

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 

для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012№ 

409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№ 664), із змінами згідно з наказами 

МОН України від 12.12.2014 № 1465 та від 07.08. 2015р. № 855 

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010№ 834, зі змінами, 

внесеними наказами МОН України від 29.05.2014№ 657та від 07.08. 2015р. № 855 
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ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

Нормативна база НПП "РОСТОК" 

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 МОН від 07.08. 2015р. №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання іноземних мов). 

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».  

 

Викладання навчальних предметів 

Лист МОН № 1/9-436 від 09.08.17 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному 

році» 

Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року "Про організаційно-методичні засади забезпечення 

навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році" 

Лист МОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року "Про переліки навчальної літератури, що має 

відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році" 
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Початкова школа 

Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження 

Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня 

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-

х класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

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 загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2017/2018 

навчальному році; 

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 

від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти 

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 

Основна, старша школа 

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-11 КЛАСІВ 

Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у 

старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 

2017/2018 навчальному році; 

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-

9 класи) 

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

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (10-11 

класи) 
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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". 

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової 

літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580). 

 

Робота з обдарованими учнями 

Наказ МОН № 841 від 13 червня 2017 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіад з математики, фізики,хімії, біології, географії, економіки,інформатики, 

інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році" 

Наказ МОН № 1112 від 02.08.2017 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році" 

 

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". 

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання 

та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів" 

Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили 

чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів 

комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних 

комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98. 
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Виховання 

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 МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 

використання державної символіки в навчальних закладах України». 

Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році 

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 № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне виховання в 

системі освіти" 
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