
ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
Закон України "Про освіту" 

Закон України "Про загальну середню освіту"  

Кодекс Законів про працю України  

Закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг 

наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих 

речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів  

Закон України "Про охорону праці" 

Закон України "Про відпустки"  

Національна доктрина розвитку освіти 

Державна програма "Вчитель" 

Конвенція ООН про права дитини 

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Указ Президента України від 05.04.2012 р. № 246/2012 Про Президентський кадровий резерв 

«Нова еліта нації»  

Указ Президента України від 23 лютого 2012 р. № 142/2012 Про внесення змін до деяких указів 

Президента України  

Указ Президента України від 1 вересня 2011 р. № 884/2011 "Положення про стипендії 

Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка"  

Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні 

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

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів 

дітей" 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів 

Про затвердження Положення про групу продовженого дня  

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг  

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку  

Про затвердження посад педагогічних та науково-педагогічних працівників  

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів  

Про затвердження Положення про освітній округ  

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

Про затвердження Державної програми Вчитель  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 635 Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963  

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. N 556 Про внесення змін до 

Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і 

присвоєння їм відповідних категорій 

Постанова Верховної Ради України від 14 березня 2012 року №4517_VІ "Про відзначення 130-

річчя з дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського"  

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р №116 "Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 

податком на додану вартість"  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р №1354 "Про затвердження Порядку 

надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного 
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профілю"  

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р №1232 "Деякі питання 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві  

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1235 "Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги" 

 

КОНЦЕПЦІЇ 
Концепція літературної освіти 

Концепція базової та загальної середньої освіти 

 

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ  
Державний стандарт початкової загальної освіти /Поступово починає діяти з 01.09.2012/ 

Державний стандарт початкової загальної освіти /Діючий/  

Державний стандарт базової і повної середньої освіти /Поступово починає діяти з 01.09.2013/ 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти /Діючий/ 

 

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ 
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

Наказ МОНмолодьспорту від 20 грудня 2011 р. №1473 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад  

Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" /Нова редакція/  

Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року" /Нова редакція/ Положення 

про Всеукраїнську військово-спортивну гру "Зірниця" Положення про державну підсумкову 

атестацію 

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За 

досягнення у навчанні" /Нова редакція / 

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів" /Нова редакція/ 

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу 

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного 

зразка 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (нова редакція) 

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти 

України 

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти 

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних 

навчально-виховних закладів 

Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти, що є у державній власності 

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів 

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу 

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх закладах 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків 
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http://sytschool.at.ua/polozenja/polozh_pro_bibl.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/polozh_pro_bibl.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_klasnogo_kerivnuka.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_klasnogo_kerivnuka.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_zemelny_dilyanky.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_zemelny_dilyanky.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_zemelny_dilyanky.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_zemelny_dilyanky.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/naimannia_ta_zvilnenia_ped_pracivnukiv.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/naimannia_ta_zvilnenia_ped_pracivnukiv.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/poriadok_atestacii_navch_zakladiv.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/poriadok_atestacii_navch_zakladiv.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/poriadok_atestacii_navch_zakladiv.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/poriadok_atestacii_navch_zakladiv.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_maisterni.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_maisterni.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_kabinet_informatuku.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_kabinet_informatuku.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_navch_kabinetu.dot
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_navch_kabinetu.dot
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_org_fiz_vuhovannia.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_org_fiz_vuhovannia.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_org_fiz_vuhovannia.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/pro_org_fiz_vuhovannia.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/polozhennja_pro_porjadok_rozsliduvannja_neshhasnik.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/polozhennja_pro_porjadok_rozsliduvannja_neshhasnik.doc


Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності 

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 

Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" (нова редакція) 

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу 

Положення про організацію роботи з охорони праці 

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки МОН 

 

Навчальні плани 
Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року «Про структуру 

2016/2017 навчального року та навчальні плани 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 5-8-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 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004№ 132, зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 05.02.2009№66,із змінами згідно з наказом МОН України та від 07.08. 2015р. № 

855 

Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих 

предметів" (для 9 класів) 

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 

ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

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». 

http://sytschool.at.ua/polozenja/polozhennja_pro_olimpiadi_nove.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/polozhennja_pro_olimpiadi_nove.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/442_pologen.rar
http://sytschool.at.ua/polozenja/442_pologen.rar
http://sytschool.at.ua/polozenja/polozennia_pro_konkurs.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/polozennia_pro_konkurs.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/d10.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/d10.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/d58.rar
http://sytschool.at.ua/polozenja/d58.rar
http://sytschool.at.ua/polozenja/d57.doc
http://sytschool.at.ua/polozenja/d57.doc
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/51595/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/51595/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4312-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4312-
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/nmo-572.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/nmo-572.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/nmo-572.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/664-(2).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/664-(2).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/664-(2).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/664-(2).pdf
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4308-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4308-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4308-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4308-
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29643/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29643/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29643/
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_657_29052014.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_657_29052014.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_657_29052014.pdf
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/curricula/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2178-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2178-
http://osvita-krk.gov.ua/_ld/20/2060_nmon_1465_12122.pdf
http://osvita-krk.gov.ua/_ld/20/2060_nmon_1465_12122.pdf
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4312-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4312-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3955-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3955-
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/41575/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/41575/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://paperomaniyscho.ucoz.ua/komp_2009_4_17.pdf
http://paperomaniyscho.ucoz.ua/komp_2009_4_17.pdf


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 України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

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 від 17.08.2016 №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний 

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

закладах у 2016/2017 навчальному році" 

 

Початкова школа 
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 2016/2017 

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 
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 2016/2017 

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» (5-8 

класи) 

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

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (9-11 класи) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0009-03
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0009-03
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQklYWjhNYnJ0VVU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQklYWjhNYnJ0VVU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQklYWjhNYnJ0VVU/view?pref=2&pli=1
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://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
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdGVYWE1RVm1vY0k/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdGVYWE1RVm1vY0k/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdGVYWE1RVm1vY0k/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdGVYWE1RVm1vY0k/view?pref=2&pli=1
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52022/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52022/
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTkVLYUVhTTZkcmc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTkVLYUVhTTZkcmc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTkVLYUVhTTZkcmc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTkVLYUVhTTZkcmc/view?pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ccs50mW3YZCBu11-HpRwMFVZoZD8N_tqidXuWdHAjwU/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ccs50mW3YZCBu11-HpRwMFVZoZD8N_tqidXuWdHAjwU/edit?pli=1
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/


 

 

 

 

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 від 19.08.2016 №1006 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 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" 
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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 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" 

Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною 

радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 
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