
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МОН УКРАЇНИ 

 ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ   

ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

1. Лист МОН від 20.08.2019 №1/9-525 Щодо організації форм здобуття 

загальної середньої освіти.  

2. Лист МОН від 16.08.2019  №1/9 -523 Про національно - патріотичне 

виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році.   

3. Лист МОН від 13.08.2019 № 1/9 Щодо мультфільмів для учнів 1-4 

класів,  які можуть бути використані при проведенні Першого уроку 

або під час навчання в закладах загальної середньої освіти.   

4. Лист МОН від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичні рекомендації щодо 

організації  навчання осіб з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти в 2019/2020 навчальному році».   

5. Лист МОН №1/9-477 від 24.07.19 року «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України». 

6. Лист МОН №1/9-471 від 22.07.19 року «Щодо окремих питань 

переведення учнів закладу загальної  середньої освіти до наступного 

класу».   

7. Лист МОН №1/9-462 від 18.07.19 року «Про пріоритетні напрямки 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.» 

8. Наказ МОН № 621 від 08 травня 2019 року «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року 

№ 76» (Про Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної 

середньої освіти до наступного класу).   

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

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р.»  

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

створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей 

та учнівської  молоді ціннісних життєвих навичок у 2019-2020 н.р.»   

11. Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.»  

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

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки Украни для використання у закладах освіти 2019/2020 

навчальному році».  

13. Наказ МОН №536 від  23.04.2019 р. «Про затвердження Положення 

про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти».   



14. Лист МОН №1/11 – 9224 від 30.08.2018р. «Щодо функціонування груп 

подовженого дня у закладах загальної середньої освіти».   

15. Наказ МОН № 677 від 24.06.2018 р. «Про затвердження Порядку 

створення груп подовженого дня у державних i комунальних 

закладах загальної середньої освіти».  

16. Лист МОН від 18.05.2018р. №1/9-322 Роз’яснення щодо порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної 

або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої 

передбачена Державним стандартом початкової освіти, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 

лютого 2018 р.  

17. Лист МОН України від 19.04.2018 № 2.4 – 986 «Щодо форм медичних 

довідок для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти».  

18. Лист МОН України від 02.04.2018 № 1/9 – 190 «Щодо скорочення 

тривалості уроку для учнів початкової школи».   

 


