ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
з питань нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у
2016/2017 навчальному році
(станом на 30.09.2016)
Подаємо перелік нормативних документів (постанов, наказів, листів, рішень колегії тощо)
Кабінету Міністрів України, МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з питань
організації та змісту діяльності навчальних закладів у 2016/2017 н. р.
Постанова Кабінету Міністрів України:
від 31 серпня 2016 року № 574 «Про внесення змін до Положення про освітній округ». – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/574-2016-%D0%BF
Накази:
1. Наказ МОН України від 27.09.2016 № 1153 «Про проведення Всеукраїнського Форуму
українських патріотичних справ учнівської молоді «Ми – Українці!». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-30/6249/nmo-1153.pdf
2. Наказ МОН України від 26.09.2016 № 1148 «Про надання грифі Міністерства освіти і
науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-30/6247/nmo-1148.pdf
3. Наказ МОН України від 22.09.2016 № 1136 «Про нову редакцію навчальних програм для
9 та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-28/6237/nmo-1136.pdf
4. Наказ МОН України від 22.09.2016 № 1134 «Про затвердження статуту державної наукової
установи «Інститут освітньої аналітики». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-27/6235/nmo-1134.pdf
http://www. академія.com.ua/?p=7596
5. Наказ МОН України від 21.09.2016 № 1133 «Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти». – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-27/6234/nmo-1133.pdf
6. Наказ МОН України від 19.09.2016 № 1116 «Про затвердження і введення в дію переліку
національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх
обрахунку». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-27/6223/nmo-1116.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_i_vvedennja_v_diju_perelik
u_nacionalnikh_osvitnikh_indikatoriv_efektivnosti_ta_jakosti_zagalnoji_serednoji_osviti/3-1-0-637
http://www. академія.com.ua/?p=7596
7. Наказ МОН України від 19.09.2016 № 1115 «Про створення інформаційно-виробничого
вузла ІВС «ОСВІТА» (про створення на базі Львівського національного університету імені Івана
Франка інформаційно-виробничого вузла ІВС "ОСВІТА" для виготовлення пластикових карток
студентських (учнівських) квитків державного зразка, що не є платіжними картками). – Режим
доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-19/6204/nmon_1115.pdf
http://www. академія.com.ua/?p=7596
8. Наказ МОН України від 07.09.2016 № 1082 «Про забезпечення роботи інформаційнотелекомунікаційної системи «ДІСО». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-15/6187/nmo-1082.pdf
http://www. академія.com.ua/?p=7596
(про визнання такими, що втратили чинність, накази МОН України:
від 21 червня 2012 р. № 729 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та
органах управління освітою експерименту «ІСУО-2012» у 2012 році»;
від 29 листопада 2012 р. № 1345 «Щодо затвердження результатів експерименту з
впровадження в загальноосвітніх закладах та органах управління освітою експерименту «ІСУО2012»;
від 30 червня 2015 р. № 683 «Щодо утворення робочої групи з питань забезпечення
функціонування інформаційної системи управління освітою «ІСУО»;

від 29 вересня 2015 р. № 986 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою
«ІСУО»).
9. Наказ МОН України від 5.09.2016 р. №1072 «Про проведення ІІІ всеукраїнського
(фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної
культури з елементами футболу». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-05/6121/nmo_1072.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_provedennja_iii_vseukrajinskogo_finalnogo_
turu_vseukrajinskogo_konkursu_innovacijnij_urok_fizichnoji_kulturi/3-1-0-617
http://www. академія.com.ua/?p=7596
10. Наказ МОН України від 02.09.2016 № 1069 «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2005 року № 79». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-15/6174/nmo-1069-2.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_viznannja_takim_shho_vtrativ_chinnist_nakazu_
ministerstva_osviti_i_nauki_ukrajini_vid_3_ljutogo_2005_roku_79/3-1-0-632
http://www. академія.com.ua/?p=7596
(про визнання таким, що втратив чинність, наказ МОН України від 03 лютого 2005 року № 79 «Про
затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального
призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів (з природничоматематичних і технологічних дисциплін)»).
11. Наказ МОН України від 02.09.2016 № 1065 «Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 28.01.2014 № 80». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-13/6165/nmon_1065.pdf
http://shkos.at.ua/index/nakazi_mon_2016/0-78
http://www. академія.com.ua/?p=7596
(про приведення у відповідність до Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з
особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21
серпня 2013 року № 607, та внесення змін у додатки до наказу МОН України від 28.01.2014 № 80
«Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»,
викладення їх у редакції згідно з додатками 1-17).
12. Наказ МОН України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану
підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6157http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_kalendarnogo_planu_pidgot
ovki_ta_provedennja_v_2017_roci_zovnishnogo_nezalezhnogo_ocinjuvannja_rezultativ_navchannja/3-1-0616
http://www. академія.com.ua/?p=7596
13. Наказ МОН України від 31.08.2016 № 1054 «Про введення в дослідну експлуатацію
інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої
аналітики» «Державна інформаційна система освіти». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6156http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_vvedennja_v_doslidnu_ekspluataciju_inform
acijno_telekomunikacijnoji_sistemi_derzhavna_informacijna_sistema_osviti/3-1-0-615
14. Наказ МОН України від 23.08.2016 №1018 «Про створення робочої групи з розроблення
проекту навчальної програми та запровадження системи тренінгів». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-30/6107/nmo-1018.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_stvorennja_robochoji_grupi_z_rozroblennja_
proektu_navchalnoji_programi_ta_zaprovadzhennja_sistemi_treningiv/3-1-0-609
http://www. академія.com.ua/?p=7596
15. Наказ МОН України від 23.08.2016 № 1016 «Про апробацію комплексної
профорієнтаційної діагностичної програми для старшокласників «Абітурієнт». – Режим доступу:

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6105http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_aprobaciju_kompleksnoji_proforientacijnoji_
diagnostichnoji_programi_dlja_starshoklasnikiv_abiturient/3-1-0-608
http://www. академія.com.ua/?p=7596
(про проведення у вересні-листопаді 2016 року апробації комплексної профорієнтаційної
діагностичної програми для старшокласників «Абітурієнт» серед учнів 11-х класів (за їхнім
бажанням) загальноосвітніх навчальних закладів на базі 12 ЗНЗ України, у тому числі 6 ЗНЗ
Київської області:
Боярський «НВК Гімназія - ЗОШ І ступеня» Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Київської області;
Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням
іноземних мов Бучанської міської ради;
Бучанська Українська гімназія;
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області;
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області;
Хотівський НВК «Гімназія-ЗОШ І-ІІІ ступенів» Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Київської області).
16. Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222» (орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової школи). – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6026http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_vnesennja_zmin_do_nakazu_ministerstva_os
viti_i_nauki_ukrajini_vid_21_08_2013_1222/3-1-0-598
http://www. академія.com.ua/?p=7596
17. Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6048http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-25/6077/nmo-1006.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_provedennja_vseukrajinskikh_uchnivskikh_o
limpiad_i_turniriv_z_navchalnikh_predmetiv_u_2016_2017_navchalnomu_roci/3-1-0-603
http://www. академія.com.ua/?p=7596
18. Наказ МОН України від 18.08.2016 № 999 «Про відзначення 150-річчя від дня народження
Михайла Грушевського». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-18/6023/nmo-999.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_vidznachennja_150_richchja_vid_dnja_naro
dzhennja_mikhajla_grushevskogo/3-1-0-597
http://www. академія.com.ua/?p=7596
19. Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для
навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
08 вересня 2016 р. за № 1229/29359
(набере чинності з дня його офіційного опублікування у випуску бюлетеня «Офіційний вісник
України»). – Режим доступу:
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_pravil_pozhezhnoji_bezpeki
_dlja_navchalnikh_zakladiv_ta_ustanov_sistemi_osviti_ukrajini/3-1-0-636
http://www. академія.com.ua/?p=7596
20. Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм
для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-22/6041/nmo-948.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_zmin_do_navchalnikh_progr
am_dlja_1_4_kh_klasiv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/3-1-0-585

http://www. академія.com.ua/?p=7596
21. Наказ МОН України від 05.08.2016 № 944 «Про затвердження Положення про з’єднаний
клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1187/29317 (набирає чинності з дня його офіційного
опублікування у черговому номері бюлетеня «Офіційний вісник України» від 16 вересня 2016 року №
71). – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6152http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_polozhennja_pro_z_ednanij_
klas_klas_komplekt_pochatkovoji_shkoli_u_filiji_opornogo_zakladu/3-1-0-618
http://vinjust.gov.ua/5286-ofitsiinyi-visnyk-ukrainy-opryliudniuie-novu-pravovu-informatsiiu-16-092016.html
http://www. академія.com.ua/?p=7596
22. Наказ МОН України від 03.08.2016 № 932 «Про затвердження Положення про Громадську
раду при Міністерстві освіти і науки України». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-04/5931/nmon_932.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_polozhennja_pro_gromadsku
_radu_pri_ministerstvi_osviti_i_nauki_ukrajini/3-1-0-584
http://www. академія.com.ua/?p=7596
23. Наказ МОН України від 27.07.2016 № 889, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
09 серпня 2016 р. за № 1114/29244 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». – Режим
доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-21/6207/nmo-889.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/dejaki_pitannja_provedennja_v_2017_roci_zovni
shnogo_nezalezhnogo_ocinjuvannja_rezultativ_navchannja/3-1-0-594
24. Наказ МОН України від 19.07.2016 № 851 «Про введення в дію Табеля термінових та
строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6061http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_vvedennja_v_diju_tabelja_terminovikh_ta_st
rokovikh_donesen_ministerstva_osviti_i_nauki_ukrajini_z_pitan_civilnogo_zakhistu/3-1-0-583
25. Наказ МОН України від 18.07.2016 № 847 «Про проведення серпневої педагогічної
конференції». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-05/5949/nmo-847.pdf
26. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 1011 класів загальноосвітніх навчальних закладів». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-05/5934/nmo-826.pdf
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_navchalnikh_program_dlja_
10_11_klasiv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/3-1-0-581
27. Наказ МОН України від 08.07.2016 № 813 «Про затвердження форм звітності з питань
діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення». – Режим
доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/606328. Наказ МОН України від 22.06.2016 № 704, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28 липня 2016 р. за № 1050/29180 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та
обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5990http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_tipovogo_pereliku_zasobiv_
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http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-22/5724/nmo-626.pdf
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32. Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
07 червня 2016 р. за № 821/28951 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України
від 04 листопада 2010 року № 1055». – Режим доступу:
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33. Наказ МОН України від 12.05.2016 №502 «Про проведення опитування випускників
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організації навчально-виховного процесу у початковій школі». – Режим доступу:
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України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими
освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році». – Режим доступу:
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та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». – Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/563918. Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими
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http://www.imzo.gov.ua/2016/09/27/spilniy-nakaz-imzo-ta-institutu-informatsiynih-tehnologiy-i-zasobivnavchannya-napn-ukrayini-vid-23-09-2016-36-247-pro-zatverdzhennya-dorozhnoyi-karti-vprovadzhennyahmarnih-servisiv-u-navchalno/
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3. Лист ДНУ «ІМЗО» від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації щодо
здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» – Режим доступу:
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4. Лист ДНУ «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». – Режим
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Рекомендації:
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Електронні версії цих документів розташовано на офіційних сайтах, освітніх порталах:
− МОН України: http://mon.gov.ua/ (рубрики: Про Міністерство – Нормативно-правова база;
Педагогам – Загальна середня освіта (навчальні програми, навчальні програми для початкової школи,
методичні рекомендації), Дошкільна освіта тощо);
− ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: http://www.imzo. gov.ua/ (рубрика Документи);
− «Шкільна освіта» http://shkos.at.ua/ (рубрика Нормативна база);
− Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації: http://www.kyivoblosvita.gov.ua/ (рубрики: 2016/2017 навчальний рік; Нормативно-правова база);
− КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» http://www.академія. com.ua (рубрика: Методичний
порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році).
Звертаємо вашу увагу на те, що сайт «Шкільна освіта» розміщує накази, листи, положення тощо як
у форматі pdf, так і у форматі «Документ Microsoft Office Word». Копіювання і збереження документів
Microsoft Office Word дозволить оперативно вирішувати управлінські завдання, оскільки можна
використовувати тексти, додатки до наказів тощо, не витрачаючи часу на їх набір.
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