
 



 
 

 
 

 
 

Закон України «Про освіту» 
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

 

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, 
які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних 
органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти. 
 

 
 Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 
 

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування та розвитку 
системи загальної середньої освіти. 
 

 

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” на період до 2029 року 
 

Розпорядження КМУ від 14.12.2016 №988-р (зі змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text 
 

Документом визначено мету та строки реалізації Концепції, шляхи і способи 
покращення якості освітнього процесу. 
 

Державний стандарт базової середньої освіти 
 
Постанова КМУ від 30.09.2020 № 898 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16 

 

Документом визначено структуру та зміст базової середньої освіти, вимоги до 
обов’язкових результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, загальний 
обсяг їх навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями. Державний 
стандарт застосовується з 1 вересня 2022 року для учнів, які навчаються за програмами 
дванадцятирічної повної загальної середньої освіти. 
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Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів 
закладів загальної середньої освіти 
 

Наказ МОН від 19.02.2021 № 235 

 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-

klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti 
Документом затверджено Типові освітні програми для 5-9 класів, на основі яких заклади 
освіти складатимуть освітні програми, та етапи їх впровадження. Наказом встановлено:  

 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою: 
 загальні обсяги навчального навантаження на адаптаційному циклі та циклі 

базового предметного навчання, їх розподіл між освітніми галузями за роками 
навчання. 

Надано перелік модельних навчальних програм, рекомендовані форми організації 
освітнього процесу та опис інструментарію оцінювання.  
  
 

Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України» модельним навчальним програмам для 
закладів загальної середньої освіти 
 

Наказ МОН від 12.07.2021 № 795 (у редакції наказів МОН від 10.08.2021 №898, від 
29.09.2021 №1031, від 13.12.2021 №1358, від 02.02.2022 №96, від 09.02.2022 №143, від 

11.04.2022 № 324) 

 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-

i-nauki-ukrayini-vid-12-lipnya-2021-roku-795 

Наказом затверджено перелік модельних навчальних програм, які будуть масово 
впроваджуватися в освітній процес закладів загальної середньої освіти з 2022/2023 
навчального року. Ознайомитися з програмами можна на сайті ІМЗО, які згруповано в 

тематичні розділи відповідно до освітніх галузей; 
 мовно-літературна; 
 математична; 
 інформатична; 
 громадянська та історична; 
 математична; 
 технологічна;  
 мистецька; 
 соціальна та здоров’язбережувальна; 
 фізична культура.  
 Міжгалузеві інтегровані курси 
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Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 
здобувають освіту відповідно до нового Державного 
стандарту базової середньої освіти 
 
Наказ МОН від 01.04.2022 № 289 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-
shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-
zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-
serednoyi-osviti 
Наказом затверджено рекомендації щодо оцінювання учнів 5-6-х класів 
НУШ, надано зразок Свідоцтва досягнень та запропоновані загальні 
критерії оцінювання результатів навчання. 
  

 
Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного 
забезпечення для закладів загальної середньої освіти в 
умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 
освіти» 
https://imzo.gov.ua/osvita/nush/vseukrains-kyy-eksperyment-nush-5-9-kl/ 

На сайті ІМЗО розміщено нормативні документи щодо реалізації проєкту та досвід 
пілотних шкіл.  
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	 мовно-літературна;
	 математична;
	 інформатична;
	 громадянська та історична;
	 математична; (1)
	 технологічна;
	 мистецька;
	 соціальна та здоров’язбережувальна;
	 фізична культура.

	 Міжгалузеві інтегровані курси

