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 Закони України  “Про освіту”,“ Про загальну середню освіту ”

 Указ Президента України “ Про додаткові заходи щодо підвищення  якості освіти в Україні ”

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 Концепція профільного навчання в старшій школі

 Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти

 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».

 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»:

 Рішення Колегії МОН від 22 липня 2017 року. Протокол № 5/3-2 Про типові навчальні плани для 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

 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 № 1/11-8269 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"

 Наказ відділу освіти Первомайської міської ради від 23.08.2017 р. № 304 «Про використання  навчальної 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах міста»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56072/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56622/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56860/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56995/


 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 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»

 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 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».

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_zmin_do_navchalnikh_program_dlja_1_4_kh_klasiv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/3-1-0-585
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MpAgeCPRrf4fQWJam3a3N1XmExupBsKIkx220okPsys/edit?usp=drive_web
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52022/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixIyfRncGcEDEprIZzV3aUV-jn7e61NNNeKajZycQ5g/edit#gid=67377251
https://docs.google.com/document/d/1ccs50mW3YZCBu11-HpRwMFVZoZD8N_tqidXuWdHAjwU/edit?pli=1


Нормативно-правове забезпечення навчально-
виховного процесу у 2017/2018 навчальному році

 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)

 Постанова Кабінету мінітсрів України від 12 липня 2017 р. №545 “Про затвердження Положення про 

інклюзивно-ресурсний центр”;

 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"

 Наказ МОН від 21.07.2017 №1081 “Про затвердження Типового навчлаьного плану для дітей з 

інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)”  

 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

 Лист МОН України від 12.07.2017 №1/9-385 “Про навчальні плани та організацію навчально-

реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами ЗНЗ у 2017/2018 навчальному році”;

 Лист МОН від 03.07.2017 року № 1/9-362 “Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-

методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в ЗНЗ для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) 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"

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56158/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56538/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/


Нормативно-правове забезпечення навчально-

виховного процесу у 2017/2018 навчальному році

 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).

 Лист ДНіО від 23.08.2017 №01-38/3382 «Про зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і 

ведення записів у класних журналах 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у  2017/2018 

навчальному році»

 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"

 Наказ відділу освіти Первомайської міської ради від 15.08.2017  №292 «Про організацію роботи із 

здібними та обдарованими учнями загальноосвітніх навчальних закладів м.Первомайський у 2017/2018 

навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4018-
https://docs.google.com/document/d/1BNX1a6uk277QsM-SQOO69Q2OLbyR-uSvaLup-rrKdbk/edit?hl=ru
http://document.ua/shodo-vivchennja-u-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah-predm-doc35556.html
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56200/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56875/


Нормативно-правове забезпечення навчально-

виховного процесу у 2017/2018 навчальному році

 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.

 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"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/1114.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13
http://www.imzo.gov.ua/2016/08/16/nakaz-mon-vid-22-06-2016-704-pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-kabinetiv-prirodnicho-matematichnih-predmetiv-zagaln/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthxe.htm
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56857/
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKc1BmQ0NvU2pCZ28/view?pref=2&pli=1
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/47457/
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Заступнику директора з начальної роботи:

Постійно наголошувати на необхідності дотримання вчителями критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів, за необхідності повторно 

опрацьовувати їх, особливо з молодими та малодосвідченими вчителями.

Посилити контроль за інформуванням учнів 11 класів та їх батьків про 

правила поведінки учнів під час ЗНО.

Протягом року

Класним керівникам 4, 9, 11 класів:

Провести роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо процедури 

проведення ДПА,ЗНО; профілактики психологічної напруги під час 

підготовки та участі в ДПА, ЗНО

Протягом року

Проводити постійний моніторинг навчальних досягнень учнів 11-х класів та 

стану їх підготовки до ДПА та ЗНО.

Постійно

Спланувати заходи щодо підготовки учнів 4,9,11 класів до ДПА, ЗНО – 2019.

До 01.10.2018


