
Нормативно-правові документи МОН  

України січень - травень 2016р. 
 

І. Загальні питання щодо освітньої діяльності 

1. Щодо інформування про організаційні заходи на 2016 рік y рамках реалізації 

Всеукраїнського проекту "Хмарні сервіси в освіті". Лист ІМЗО № 21/10-145 від 01.02.16 

року. 

2. Щодо нової редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Лист 

МОН № 1/11-36 від 19.01.16 року. 

3.  Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017" Наказ МОН № 

247 від 11.02.16 року.  

4. Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах Наказ МОН № 8 від 12.01.16 року.  

5. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні 

зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" Розпорядження КМУ № 

219-р від 23.03.16 року.  

6.  Про деякі питання формування штатних нормативів Наказ МОН № 433 від 13.04.16 

року. 

7. Про скасування наказу від 13.04.2016 № 433 Наказ МОН № 484 від 05.05.16 року.  

8. Про затвердження переліку підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету Наказ МОН № 586 від 

27.05.16 року.  

9. Про видання підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016 році Наказ МОН № 585 від 27.05.16 року . 

10. Про завершення конкурсу на участь у проекті «Go Camps» Лист МОН № 1/9-215 від 

28.04.16 року.  

11. Наказ МОН України від 12.05.2016 № 502 «Про проведення опитування випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року щодо впливу соціально-економічного 

середовища на результати навчання»  

ІІ. Дошкільна освіта. 

12. Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських 

органах управління освітою. Лист МОН № 1/9-616 від 22.12.15 року Постанова КМУ № 

16 від 18.01.16 року. 

13. Щодо проведення Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду роботи з 

навчання англійської мови у дошкільних навчальних закладах "Hello English" Лист 

МОН № 1/9-104 від 29.02.16 року.  

14. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів Наказ 

МОЗ № 234 від 24.03.16 року  

ІІІ. Загальна середня освіта  

15. Про затвердження навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали інформатику в 2-4 класах). Наказ 

МОН № 73 від 02.02.16 року. 

16.  Про завершення відбору вчителів англійської мови до участі в програмі "Вчителі 

англійської мови - агенти змін". Лист МОН № 1/9-57 від 03.02.16 року. 

17.  Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018. 

Розпорядження КМУ № 72-р від 04.02.16 року. 
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18.  Щодо організації навчального процесу. Лист МОН № 1/9-62 від 05.02.16 року. 

19.  Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН № 78 від 05.02.16 року. 

20. Про використання y загальноосвітніх навчальних закладах методичних рекомендацій. 

Лист МОН № 1/9-79 від 16.02.16 року. 

21.  Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи електронних версій 

проектів підручників, які подаватимуться на конкурсний відбір проектів підручників 

для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН № 127 від 17.02.16 

року. 

ІІІ. Виховна робота. 

22. Про відзначення 25-ї річниці незалежності України Лист МОН № 1/3-148 від 24.03.16 

року. 

ІV. Позашкільна освіта. 

23. Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості".Наказ МОН № 925 від 14.09.15 

року. 

24.  Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах 

обмеженого фінансування галузі освіти Лист МОН № 1/9-171 від 06.04.16 року 

 

Нормативно-правові документи МОН України  

червень 2016 р. – серпень 2017 р. 

 
1. Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН № 704 від 22.06.2016 року. 

2. Прo затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх 

навчальних закладів тa інструкцій щодо їх заповнення. Наказ МОН № 813 від 

08.07.2016 року. 

3. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України. Наказ МОН № 974 від 15.08.16 року.   

4. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Лист МОН №1/9-437 від 17.08.2016 року. 

5. Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної 

духовності». Наказ МОН № 977 від 16.08.16 року.  

6. Про присвоєння, підтвердження, позбавлення почесних звань «Народний художній 

колектив» і «Зразковий художній колектив». Наказ МОН № 996 від 17.08.2016 року  

7. Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних 

закладах. Лист МОН № 1/9-456 від  02.09.2016 року.    

8. Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних 

закладах. Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року.  

9. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу». Наказ МОН України № 1129 від 

21.09.2016 року.  
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10. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу». Наказ МОН України № 1129 від 

21.09.2016 року  

11. Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої освіти. Наказ МОН 

№ 1158 від 27.09.2016 року. 

12. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади. Розпорядження КМУ № 803-р від 05.10.16 року.  

13. Про скасування листа МОН від 28.01.2014 №1/9-74 "Щодо контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів". 

Лист МОН №1/9-541 від 07.10.16 року. 

14. Щодо застосування державної мови. Лист МОН № 1/9-542 від 07.10.16 року.  

15. Про виконання Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. 

Лист МОН № 1/9-545 від 12.10.16 року.  

16. Щодо питання попередньої сплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти на 2017 рік. Наказ МОН №1203 від 06.10.16 року.  

17. Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році. Наказ МОН № 1272 від 20.10.16 

року.  

18. Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із 

народними традиціями, святами та обрядами. Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року.  

19. Про впровадження курсу "Сімейні цінності". Лист МОН № 1/9-562 від 21.10.16 року. 

20. Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу. 

Наказ МОН № 1344 від 10.11.16 року.  

21. Щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів. Лист МОН № 2/2-14-

2401-16 від 11.11.16 року. 

22. Про проведення у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Наказ МОН № 1363 від 14.11.16 року.  

23. Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, 

виховання поваги до них у суспільстві. Розпорядження КМУ № 954-р від 07.12.16 року.  

24. Про внесення зміни до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та 

соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. 

Постанова КМУ № 954 від 14.12.16 року.  

25. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. 

Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року.  

26. Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України. Наказ Мінмолодьспорт № 4665 від 

15.12.16 року.  

27. Про результати дослідження «Діти і папери; як досягти балансу в школі». Наказ 

МОН № 1593 від 22.12.16 року.  

28. Щодо недопущення переведення працівників бюджетних установ на скорочену 

тривалість робочого часу. Лист МОН України від 23.12.2016 № 1/9-665.  

29. Про затвердження Плану всеукраїнських i міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами 
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позашкільної освіти) та Плану семінарів- практикумів для педагогічних працівників 

позашкільних навчальних. Наказ МОН № 1626 від 27.12.16 року.  

30. Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери. Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 року. 

31. Про проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості 

початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей 

випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року». Наказ 

МОН № 1693 від 29.12.16 року.  

32. Про сучасні підходи до навчально- виховного процесу учнів з особливими освітніми 

потребами. Лист МОН № 1/9-2 від 10.01.17 року.  

33. Щодо виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки». Лист МОН від 10.01.2017 № 1/9-3.  

34. Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Наказ МОН 

№ 25 від 10.01.17 року.  

35. Про розроблення додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. 

Наказ МОН № 83 від 20.01.17 року.  

36. Про модернізацію навчальних програм з української мови для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та 

навчальних програм з мов і літератур національних меншин. Наказ МОН № 84 від 

20.01.17 року.  

37. Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти 

PISA-2018 в Україні. Наказ МОН № 100 від 26.01.17 року.  

38. Щодо проведення заходів у рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Розумники» 

(Smart kids) y 2017 році. Лист МОН № 1/9-41 від 30.01.17 року.  

39. Про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної 

роботи за темою «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання». Наказ МОН 

№ 143 від 31.01.17 року.  

40. Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту. Лист МОН № 1/9-46 від 

02.02.17 року.  

41. Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами. Лист 

МОН № 1/9-63 від 06.02.17 року. 

42. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і 

науки України на 2017 рік. Наказ МОН № 226 від 14.02.16 року.  

43. Про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за 

темою: «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-

виховний процес навчальних закладів» за 2014-2016 роки. Наказ МОН № 236 від 

15.02.17 року.  

44. Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти. Наказ МОН 

№334 від 02.03.2017 року.  

45. Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Наказ МОН № 369 від 13.03.17 року.  

46. Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах, у 2016/2017 навчальному році. Лист МОН № 1/9-149 від 13.03.17 року.  
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47. Щодо заходів до 100-ліття від початку Української революції 1917-1921 років. Лист 

МОН України від 13.03.2017 № 1/9-146.  

48. Про затвердження календарного плану робіт з захисту інформації в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. Наказ МОН № 427 від 20.03.17 року.  

49. Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Наказ МОН № 519 від 31.03.17 року.  

50. Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 

2017 році. Наказ МОН № 527 від 04.04.17 року.  

51. Про результати голосування конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН № 553 від 06.04.17 року.  

52. Про проведення фіналу ХІ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості 

«Усі ми діти твої, Україно!». Наказ МОН, Мінсоцполітики, МКУ № 562/585/283 від 

7.04.17 року. 

53. Про підготовку та відзначення у 2017 році Дня науки. Наказ МОН № 576 від 

10.04.2017 року.  

54. Про підсумки 4-го (підсумкового) етапу XVI Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості. Наказ МОН № 591 від 13.04.17 року.  

55. Про проведення в 2017 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості 

освіти PISA-2018 в Україні. Наказ МОН № 601 від 14.04.2017 року.  

56. Про затвердження Графіка проведення в 2017 році додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти. Наказ УЦОЯО № 61 від 19.04.17 року.  

57. Про проведення в 2017 році пілотного етапу загальнодержавного моніторингового 

дослідження якості початкової освіти. Наказ МОН № 612 від 19.04.2017 року.  

58. Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту «Вчимося 

жити разом». Наказ МОН № 624 від 21.04.2017 року.  

59. Про утворення Комісії з аналізу роботи Репозитарію з відбору підручників для 9 

класу. Наказ МОН № 656 від 26.04.2017 року.  

60. Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою. Наказ 

МОН № 662 від 28.04.2017 року.  

61. Щодо тимчасового обмеження функціонування Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. Лист МОН № 1/9-263 від 13.05.17 року.  

62. Про видання підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за кошти 

державного бюджету в 2017 році. Наказ МОН № 670 від 04.05.2017 року.  

63. Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Підготовка керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями 

компанії Microsoft Україна». Наказ МОН № 763 від 31.05.2017 року. 

64. Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин 

на 2017-2021 роки. Наказ МОН № 784 від 01.06.2017 року. 

65. Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів. Лист МОН № 1/9-315 від 07.06.17 року. 

66. Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року. 
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67. Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, 

хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 

2017/2018 навчальному році. Наказ МОН № 841 від 13.06.2017 року. 

68. Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 

навчальному році. Лист МОН № 1/9-325 від 14.06.17 року. 

69. Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2016/2017 

навчального року. Наказ МОН № 934 від 26.06.2017 року. 

70. Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми 

«Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та 

режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98. Наказ МОЗ № 

709 від 26.06.2017 року.  

71. Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів y 2017/2018 

навчальному році. Лист МОН № 1/9-385 від 12.07.17 року. 

72. Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа). Наказ МОН № 1081 від 

21.07.2017 року. 

73.  Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

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

74. Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня. Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 

року. 

75. Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів. Наказ МОН № 1028 від 13.07.2017 року. 

76. Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної 

освіти. Лист МОН 1/9-429 від 04.08.17 року. 

77. Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 

2017/2018 навчальному році. Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року. 

78. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів 

у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. Лист МОН № 

1/9-436 від 09.08.17 року. 

 

 


