
ПЕРЕЛІК АКТУАЛЬНИХ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ 
ДО ПОЧАТКУ 2018/2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 Закон  України «Про освіту» (прийнятий  Верховною Радою 
05.09.2017) 

 Закон України «Про загальну середню освіту»
 Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про  

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року» 

 Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про 
стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2016-2020 роки» 

 Концепція Нової української школи (схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України     від 14.12.2016 р. № 988-р «Про 
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року»)

 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”

 Державний  стандарт  початкової освіти, затверджений  
постановою Кабінету Міністрів  України № 87 від 21.02.2018 (у 1 
класах)

 Державний  стандарту загальної початкової освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-
4-х класах)

 Наказ МОН України від 15.01.2018 №34 «Про деякі організаційні 
питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в 
умовах Нової української школи»

 Наказ МОН України від 01.02.2018  № 90 Про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року 
№ 1205»

 Наказ МОН України від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження 
Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального 
й загального призначення для навчальних кабінетів початкової 
школи» 

 Наказ МОН України від  15.02.2018 № 148  «Про затвердження 
графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 
навчальних предметів на 2019-2023 роки»

 Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження  
типових  освітніх та навчальних програм 1-2 класи в закладах 
загальної середньої освіти»



 Наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про  затвердження 
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 
Нової української школи»

 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»

 Наказ МОН від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

  Наказ МОН від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

 Наказ МОН від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

 Наказ МОН України від  03.05.2018 № № 447 « Про затвердження 
Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів
інклюзивно-ресурсних центрів»

 Наказ МОН України  від 17.05.2018  № 497 «Про безкоштовне 
забезпечення перших класів Державних і комунальних закладів 
загальної середньої освіти ігровими наборами Six Bricks»

 Наказ МОН України від  31.05.2018 №  551  «Про надання грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 
підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 
освіти»

 Наказ МОН України від  31.05.2018 № 552 “Про затвердження 
переліку підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 
середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного 
бюджету” 

 Наказ  МОН України від  31.05.2018 № 553 “Про видання 
підручників для 5 та 10 класів  закладів загальної середньої освіти 
за кошти державного бюджету у 2018 році”

 Наказ МОН України від 31.05.2018 № 554 «Про проведення  
Всеукраїнських учнівських  Інтернет-олімпіад з математики, 
фізики, хімії біології, географії, економіки, інформатики, 
інформаційних технологій  у 2018/2019 навчальному році»

 Наказ МОН України  від 07.06.2018 № 603  «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»

 Наказ МОН України  від 06.07.2018 № 734 «Про  надання грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 
підручникам для 1 класу закладів загальної середньої освіти» 

 Наказ МОН України  від 06.07.2018 № 735 «Про  видання  
підручників для 1 класу   закладів загальної середньої освіти за 
кошти державного бюджету у 2018 році»



 Наказ МОН України  від 02.08.2018 № 849 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад  і турнірів з навчальних 
предметів у 2018/2019 навчальному році»

 Наказ МОН України від 03.08.2018 № 863 «Про проведення  
проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і 
впровадження навчально-методичного забезпечення 
інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів 
освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 – жовтень 2022 
роки”

 Наказ МОН України  від 07.08.2018 № 884 «Про внесення змін до 
додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 
06.07.2018 №735» 

 Наказ МОН України від 20.08.2018 №923 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів 
першого класу у Новій українській школі» 

 Наказ МОН України від   20.08.2018 № 924  «Пpo затвердження 
методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 
досягнень  учнів першого класу у Новій українській школі»

 Наказ Департаменту освіти ХМР від 30.07.2018 № 136 «Про 
підготовку та організований початок 2018/2019 навчального року 
в закладах освіти системи дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти міста Харкова»

 Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року «Пpo 
затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових 
класів закладу загальної середньої освіти»

 Лист МОН України  від 01.02.2018 № 1/9-74 «Щодо  застосування 
державної мови в освітній галузі»

 Лист МОН України від 26.02.2018 № 1/9-114 «Щодо деяких   
організаційних питань  з підготовки педагогічних працівників  на 
сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга»

 Лист МОН України від 27.03.2018 №1/9-181 «Роз'яснення щодо 
освітніх програм, що не є типовими»

 Лист МОН України від 02.04.2018 № 1/9-190   «Щодо скороченої 
тривалості уроку для учнів початкової школи»

 Лист МОН України  від 19.04.2018 № 1/9-249  «Щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти»

 Методичні рекомендації  щодо  формувального оцінювання учнів 1 
класу (до листів МОН України від 18.05.2018 №2.2.-1250, від 
21.05.2018 № 2.2.-1255

 Лист МОН України від 18.05.2018  №1/11-5480 «Методичні 
рекомендації щодо запобігання  та протидії насильству»

 Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/9-320 «Роз’яснення  щодо 
окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з 



поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-
інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-
інтернатів) державної та комунальної форми власності»

 Лист МОН України від 25.05.2018 № 1/9-344 «Щодо відповідності 
восьми авторських програм Державному стандарту»

 Лист МОН України від 20.06.2018 № 1/9-399 "Щодо середнього 
бала документа про повну загальну середню освіту»

 Лист МОН України  від  26.06.2018 № 1/9-407 «Щодо недопущення 
політичної  агітації у закладах освіти»

 Лист МОН України  від 03. 07.2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у 
закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 
2018/2019 навчальному році” 

 Лист МОН України від 05.07.2018 №1/9-423 «Про навчальні 
програми та навчальну літературу  з позашкільної освіти, 
рекомендованих МОН України  для використання в закладах  
позашкільної освіти  в 2018/2019 навчальному році» 

 Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання   
організації в закладах освіти виховної роботи щодо  безпеки й 
благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»

 Лист МОН України  від  07.08.2018 № 1/9-487 «Про пріоритетні 
напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 
2018/2019 навчальний  рік»

 Лист  МОН України від 10.08.2018 № 1/11-8477 «Про  
безоплатність здобуття повної загальної  середньої освіти» 

 Лист МОН України   від 20.08.2018  № 1/9-503 «Про переліки 
навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти  
науки України для використання у закладах загальної середньої 
освіти»

 Лист МОН України  від  30.08.18  № 1/11-9224  «Щодо 
функціонування груп подовженого дня у закладах загальної 
середньої освіти»

 Лист МОН України від 05.02.2018 № 2.5-281 щодо тривалості 
уроків в інклюзивних класах та функціональні обов’язки асистента 
вчителя 

 Лист МОН України  від 18.05. 2018 року № 1/9-320 «Роз`яснення 
щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл 
(класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій 
(гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів 
(колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності»

  Лист МОН України  від 18.05.2018 № 1/9-322 «Роз’яснення
щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної 
або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої 



передбачена Державним стандартом початкової освіти, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 
лютого 2018 р.»


