
Нормативно-правові документи щодо організації 

 освітнього процесу початкової школи у 2019-2020 н.р. 

 

1. Закон України від 5.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 

3. Указ ПрезидентаУкраїни від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 

4. Концепція Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції 

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 

5. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року № 688 «Про внесення 

змін до Державного стандарту початкової освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF (у 1-2 класах) 

6. Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF (у 3-4-х класах) 

7. Меморандум б/н від 30.06.2019р. Співпраця між педагогами, батьками та 

учнями  https://mon.gov.ua/ua/news/krok-do-pedagogiki-partnerstva-shkolam-proponuyut-

memorandum-spivpraci-mizh-pedagogami-batkami-ta-uchnyami 

8. Наказ Мінсоцполітики від 10.08.2018 року № 1143 «Пpo затвердження 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18 

9. Наказ МОН України від 07.12.2018 року № 1362 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 

першого класу Нової української школи» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362729-18 

10. Наказ МОН України від 23.03.2018 року № 283 "Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової 

української школи" https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18 
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11. Наказ МОН України від 13.07.2017 року № 1021 «Про організаційні 

питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/ 

12. Наказ МОН України від 05.08.2016 року № 948 «Про затвердження змін 

до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0948729-16 

13. Наказ МОН України від 20.08.2018 року № 923 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого 

класу у Новій українській школі» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/1-klas-nysh/nmo-923-dodatok.pdf  

14. Наказ МОН України від 21.08.13 року № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13?lang=ru зі змінами, внесеними 

згідно з наказом МОН від 19 серпня 2016 року №1009 «Про внесення змін 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 

1222» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1009729-16  

15. Наказ МОН України від 27 серпня №1154 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

другого класу» https://nus.org.ua/news/mon-vyznachylo-yak-otsinyuvaty-drugoklasnykiv-

nush/ 

16. Наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження 

порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти» (Сайт Міністерства освіти і науки України) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18 

17. Наказ МОН України від 12.01.2016 року № 8 «Про затвердження 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016 року № 635 від 

24.04.2017 року) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16  

18. Наказ МОН України від 02.07.2019 року № 917 «Про затвердження 

типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями 

інтелектуального розвитку» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-

osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-

2-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku 
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19. Наказ МОН України від 23.04.2019року № 536 «Про затвердження 

Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19 

20. Лист МОН України від 01.07.2019 року № 1/11-5966 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» https://nus.org.ua/news/mon-

rozrobylo-metodychni-rekomendatsiyi-z-vykladannya-predmetiv-na-2019-2020/ 

21. Лист МОН України від 02.04.18 року № 1/9-190 «Щодо скороченої 

тривалості уроку для учнів початкової школи» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_190729-18 

22. Лист МОН України від 19.04.2018 року № 1/9-249 «Щодо забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти» (Сайт Міністерства освіти і 

науки України) https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-

ta-pochatkovoyu-osvitoyu 

23. Лист МОН України від 18.05.2018 року № 1/9-322 «Роз’яснення щодо 

порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в 

умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей» (Сайт 

Міністерства освіти і науки України) https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60818/ 

24. Лист МОН України від 10.06.2019 року № 1/9-365 «Про переліки 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному 

році» https://imzo.gov.ua/2019/06/11/lyst-mon-vid-10-06-2019-1-9-365-pro-pereliky-navchal-

noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-

zakladakh-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/ 

25. Лист МОН України від 27.06.2019 року № 1/9-414 «Деякі питання щодо 

створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» 

https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-shchodo-

stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-formuvannia-v-ditey-ta-

uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/ 
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