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Методичний вісник.  

Інформаційно-методичний збірник. №3/2019. Харків: Методичний центр 

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської 

ради, 2019. – 70 с.  

 

 

Збірник містить інформацію про підмумки діяльності методичного 

центру УО у 2018/2019 навчальному році. Інформаційно-методичний вісник 

призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників закладів 

освіти. 
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Середня освіта 

Березень  

 Про затвердження Загальної характеристики тесту незалежного 

тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які виявили 

бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2019 році  

Наказ УЦОЯО № 35 від 01.03.2019 року 

 Про затвердження форми експертного висновку та методичних 

рекомендацій експертам щодо її заповнення 

Наказ ДСЯОУ № 01-11/10 від 01.03.2019 року 

 Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних 

компетентностей учасників сертифікації 

Наказ ДСЯОУ № 01-11/9 від 01.03.2019 року 

 Про затвердження Плану заходів щодо видання, придбання та доставки 

за кошти державного бюджету у 2019 році підручників для 5, 6, 10, 11 класів 

закладів загальної середньої освіти та 2 класу Нової української школи 

Наказ МОН № 304 від 05.03.2019 року 

 Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про 

навчально-реабілітаційний центр 

Постанова КМУ № 221 від 06.03.2019 року 

 Про реалізацію проекту ЄС «Рамкова структура цифрових 

компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (dComFra) 

Наказ МОН № 366 від 15.03.2019 року 

 Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у закладах 

загальної середньої освіти» у листопаді 2018 року - вересні 2023 року 

Наказ МОН № 368 від 18.03.2019 року 

 Про передачу у 2019 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

освіти і науки для Державної служби якості освіти 

Розпорядження КМУ № 165-р від 20.03.2019 року 

 Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому 

середовищі об'єднаних територіальних громад» на 2018-2023 роки 

Наказ МОН № 387 від 21.03.2019 року 

 Про видання підручників для 5, 10 та 11 класів закладів загальної 

середньої освіти за кошти державного бюджету у 2019 році 

Наказ МОН № 384 від 21.03.2019 року 

 Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону 

України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63894/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63894/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63894/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63894/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64102/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64102/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64102/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64083/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64083/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64083/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63997/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63997/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63997/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63997/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64117/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64117/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64117/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64238/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64238/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64238/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64216/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64216/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64216/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64216/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64150/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64150/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64150/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64185/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64185/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64185/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64185/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64186/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64186/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64186/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64295/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64295/
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Наказ МОН № 399 від 27.03.2019 року 

 Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової 

атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році 

Лист МОН № 1/9-196 від 27.03.19 року 

 Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2019 році 

Розпорядження КМУ № 191-р від 27.03.2019 року 

 Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» підручникам для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Наказ МОН № 407 від 28.03.2019 року 

 Про затвердження переліку підручників для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету 

Наказ МОН № 408 від 28.03.2019 року 

 

Квітень 

 Про деякі питання організації у 2019 році підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у зв'язку із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» 

Наказ МОН № 415 від 01.04.2019 року 

 Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020» 

Наказ МОН № 598 від 26.04.2019 року 

 Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 

у номінації «Профілактичні програми» 

Наказ МОН № 593 від 26.04.2019 року 

 Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти 

Лист МОН № 1/9-269 від 23.04.19 року 

 Про затвердження Графіка проведення в 2019 році додаткової сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти 

Наказ УЦОЯО № 58 від 22.04.2019 року 

 Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо розробки навчально-

методичної літератури для педагогічних працівників 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1395 від 18.04.19 року 

 Щодо конкурсного відбору проектів електронних підручників у 2019 

році 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1388 від 18.04.19 року 

 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 

Постанова КМУ № 376 від 17.04.2019 року 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64295/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64391/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64391/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64391/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64229/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64229/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64229/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64235/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64235/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64235/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64236/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64236/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64236/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64259/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64259/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64259/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64259/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64259/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64477/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64477/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64477/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64462/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64462/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64462/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64462/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64400/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64400/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64560/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64560/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64560/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64560/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64402/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64402/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64402/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64380/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64528/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64528/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64528/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64528/
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 Про видання підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої 

освіти за кошти державного бюджету у 2019 році 

Наказ МОН № 474 від 12.04.2019 року 

 Про затвердження переліку підручників для 6 та 11 класів закладів 

загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного 

бюджету 

Наказ МОН № 473 від 12.04.2019 року 

 Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» підручникам для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти 

Наказ МОН № 472 від 12.04.2019 року 

 Про проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів 

до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських 

олімпіадах 2019 року 

Наказ МОН № 468 від 10.04.2019 року 

 Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році 

Лист МОН № 1/9-227 від 05.04.19 року 

 Щодо уніфікації оформлення сторінок підручників для 2 класу 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1176 від 03.04.19 року 

 Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників опорних шкіл 

у 2019 році 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1168 від 02.04.19 року 

 Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів 

юних журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців, у 

2018/2019 навчальному році 

Наказ МОН № 421 від 01.04.2019 року 

 Про результати ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 

Наказ МОН № 419 від 01.04.2019 року 

 

Травень 

 Щодо питань усунення розбіжностей в інформації 

Лист МОН № 1/9-320 від 22.05.19 року 

 Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з 

математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, 

інформаційних технологій у 2019/2020 навчальному році 

Наказ МОН № 712 від 23.05.2019 року 

 Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-

інтернат 

Постанова КМУ № 438 від 22.05.2019 року 

 Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020» 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1965 від 20.05.19 року 

 Про внесення зміни до Умов участі в додатковій сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання (наказ від 26.11.2015 № 95) 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64354/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64354/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64354/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64353/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64353/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64353/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64353/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64352/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64319/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64319/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64319/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64306/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64306/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64283/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64283/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64271/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64280/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64280/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64280/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64280/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64260/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64707/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64707/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64658/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64658/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64658/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64658/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64653/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64653/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64653/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64626/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64626/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64615/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64615/
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Наказ УЦОЯО № 86 від 21.05.2019 року 

 Про проведення фінального етапу ХХІІ Всеукраїнського турніру юних 

математиків імені М. Й. Ядренка 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1980 від 20.05.19 року 

 Щодо порядку забезпечення в 2019 році документами про базову 

середню освіту та повну загальну середню освіту 

Лист МОН № 1/9-282 від 26.04.19 року 

 Про замовлення документів (бланків документів) про освіту для 

випускників 2020 року 

Лист МОН № 1/9-296 від 08.05.19 року 

 Про утворення комісії з добору претендентів на посаду освітнього 

омбудсмена 

Наказ МОН № 669 від 16.05.2019 року 

 Про інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки підручників і 

посібників для дітей з особливими освітніми потребами 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1832 від 14.05.19 року 

 Щодо конкурсного відбору проектів електронних підручників у 2019 

році 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1798 від 13.05.19 року 

 Про підсумки 4-го (підсумкового) етапу ХVIIІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості 

Наказ МОН № 613 від 07.05.2019 року 

 Щодо підготовки посібників для здобувачів повної загальної середньої 

освіти 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1584 від 03.05.19 року 

 

Червень 

 Щодо питання усунення розбіжностей в інформації  

Лист МОН № 1/9-320 від 22.05.19 року 

 Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 

2018/2019 навчального року 

Наказ МОН № 828 від 12.06.2019 року 

 Щодо розгляду електронних освітніх ресурсів відповідними комісіями 

Лист МОН № 1/11-5515 від 12.06.19 року 

 Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття 

загальної середньої освіти 

Наказ МОН № 536 від 23.04.2019 року 

 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством 

освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 

навчальному році 

Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року 

 Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» 

Наказ МОН № 798 від 10.06.2019 року 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64615/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64607/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64607/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64603/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64603/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64603/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64602/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64602/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64602/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64582/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64582/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64582/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64536/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64536/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64536/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64543/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64543/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64543/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64491/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64491/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64491/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64469/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64469/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64469/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64943/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64900/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64900/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64900/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64889/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64889/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64866/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64866/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64866/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64841/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64841/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64841/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64841/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64815/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64815/
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 Про участь команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з 

фізики, математики, біології, хімії, інформатики, астрономії у 2019 році 

Наказ МОН № 761 від 31.05.2019 року 

 

Позашкільна освіта 

 Про проведення фіналу ХІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю 

дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» 

Наказ МОН, Мінсоцполітики, МКУ № 674/770/412 від 20.05.2019 року 

 Про проведення фінального етапу ХХVII Всеукраїнського турніру юних 

хіміків 

Лист ІМЗО № 22.1/10-1320 від 15.04.19 року 

 Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції 

підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні 

Розпорядження КМУ № 171-р від 20.03.2019 року 

 Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних 

натуралістів 

Наказ МОН, Мінсоцполітики № 372/404 від 19.03.2019 року 

 Про зміну строків проведення XXI Всеукраїнського турніру юних 

істориків 

Лист ІМЗО № 22.1/10-913 від 15.03.19 року 

 

ІЗ ДОСВІДУ 

РОБОТИ………………………………...165 

Підсумки діяльності методичного центру у 2018/2019 навчальному році 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64760/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64760/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64760/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64661/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64661/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64661/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64357/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64357/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64357/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64152/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64152/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64152/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64485/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64485/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64485/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64056/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64056/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64056/
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Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед українською системою 

освіти цілий ряд принципово нових проблем, обумовлених політичними, 

соціально-економічними, світоглядними та іншими факторами, серед яких 

слід виділити необхідність підвищення якості та доступності освіти, 

збільшення інтеграції у світовий освітній простір, створення оптимальних в 

економічному плані освітніх систем, посилення зв'язків між різними рівнями 

освіти.  

Сьогодні традиційні педагогічні засоби змісту й організації освітнього 

процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і 

характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в 

педагогіці. Найважливіші з них виявляються у нездатності закладів освіти, по-

перше, впливати на дитину для формування цілісної особистості, по-друге, у 

невмінні враховувати індивідуальні, вікові та соціо-біопсихологічні 

особливості учня, неповторність особистості кожного. Тому у сучасному 

вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень 

освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме 

від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на 

нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та 

психологопедагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до 

навчання.  

Інформаційно-методичний вісник містить нормативні документи, 

інформаційні матеріали освітнього та методичного спрямування, матеріали з 

досвіду роботи педагогічних колективів та педпрацівників закладів освіти 

Новобаварського району міста Харкова, а також авторські розробки 

методистів та педагогів з актуальних проблем освітньої та виховної діяльності.  

В подальшому ми плануємо висвітлювати на сторінках цього збірника 

новинки у сфері освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій в 

освітній процес, кращий досвід роботи педагогів району, надавати корисні 

поради та ознайомлювати вас з новими законодавчими та нормативними 

документами.  

Запрошуємо до співпраці і пропонуємо надавати нам свої цікаві 

матеріали, які можуть бути розміщені у збірнику.  

Вступ 
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Колектив МЦ УО адміністрації Новобаварського району 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1176 від 03 квітня 2019 року 

Директорам видавництв 

Щодо уніфікації оформлення 

сторінок підручників для 2 класу 

З метою удосконалення системи видання навчальної літератури, 

уніфікації оформлення обкладинки, форзаців, титульної сторінки, звороту 

титульної сторінки, надвипускних та випускних даних підручників для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти надсилаємо уніфіковані вимоги: 

1) ім'я автора подають у називному відмінку (ім'я, прізвище. Наприклад, 

Іван Петренко), у колективній праці імена авторів зазначають у прийнятій 

ними послідовності; імена одного, двох, трьох авторів у моновиданні 

розміщують на титульній сторінці перед назвою видання; якщо авторів чотири 

і більше, їхні імена розміщують у верхній частині звороту титульного аркуша 

після слів «Автори» чи «Авторський колектив». Ім'я автора повторюють й на 

інших елементах видання: обкладинці, суперобкладинці, палітурці та корінці 

обкладинки чи палітурки; повне ім'я автора (прізвище, ім'я і по батькові. 

Наприклад, Петренко Іван Васильович) наводять у надвипускних даних; 

2) назва підручника повинна відповідати назві підручника, з якого 

оголошувався конкурсний відбір проектів підручників для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти, і подаватися українською мовою (для закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою); мовою 

національної меншини (для закладів загальної середньої освіти з навчанням 

мовами відповідних корінних народів та національних меншин); двома 

мовами - українською мовою та мовою видання (у підручниках з іноземних 

мов та з мов національних меншин для закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою); 

3) назва, наведена в різних місцях видання (на титульній сторінці, у 

надвипускних даних, на обкладинці, палітурці, корінці обкладинки чи 

палітурки), має бути однаковою; 

4) назву треба виокремлювати за допомогою засобів вирізнення 

(шрифтом, фарбою тощо) серед інших вихідних відомостей; не дозволено 

випускати видання без назви; 

5) назву видання наводять на титульній сторінці, а також у надвипускних 

даних; назву повторюють і на інших елементах видання: обкладинці, 

Офіційні документи 
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суперобкладинці, палітурці, корінці обкладинки чи палітурки; місце 

розміщення назви на цих елементах визначає видавець; 

6) у підручниках для закладів загальної середньої освіти з навчаннями 

мовами відповідних корінних народів та національних меншин вихідні 

відомості на обкладинці, титульній сторінці і звороті титульного аркуша 

подаються мовою основного тексту видання; 

7) в іншомовних виданнях надвипускні та випускні дані, які розміщують 

на останній сторінці, подаються українською мовою. Імена автор(ів) та осіб, 

які брали участь у створенні видання, а також ім'я видавця та виготовлювача 

видавничої продукції, що є фізичними особами, наводять у транслітераційній 

формі. У випадку, якщо власні назви видавця і виготовлювача видавничої 

продукції не перекладають, їх також подають у транслітераційній формі; 

8) в іншомовних виданнях потрібно наводити анотацію (якщо її наведено 

у макеті анотованої каталожної картки) у перекладі українською мовою за 

межами макета картки - перед ним на звороті титульного аркуша або на 

останній сторінці видання; 

9) у виданні перекладних підручників, що їх уперше публікують у 

перекладі, вихідні відомості, які розміщено на титульній сторінці 

оригінального видання, наводять (відтворюють) мовою оригіналу на 

контртитулі чи подають на звороті титульного аркуша у формі 

бібліографічного опису після слів: «Перекладено за виданням:...»; 

10) на титульній сторінці підручника необхідно зазначити 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», а на звороті титульної 

сторінки - «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 28.03.2019 № 407). Видано за державні 

кошти. Продаж заборонено». 

11) форзац може містити інформацію, що відповідає змісту освітньої 

програми, водночас бути непереобтяжений змістом і графікою та не 

дублювати сторінок підручника. Вимоги до оформлення текстового та 

ілюстративного матеріалу такі ж, як до сторінок підручника. 

Зазначені вимоги потрібно врахувати під час оформлення оригінал-

макетів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти, які 

подаватимуться до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» для отримання 

дозволу на друк за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році. 

В. о. директора                       Ю. І. Завалевський 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-227 від 05 квітня 2019 року 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64235/
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Місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування, 

директорам закладів загальної середньої освіти 

 

Щодо прийому дітей 

до перших класів у 2019 році 
Шановні колеги! 

Враховуючи особливу чутливість питання прийому дітей на навчання до 

закладів загальної середньої освіти, рекомендуємо органам управління 

освітою, керівникам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої 

освіти продумати всі деталі його організації та сприяти створенню позитивної 

атмосфери навколо цього процесу. Окремої уваги потребують заклади 

загальної середньої освіти, що не змогли минулого року зарахувати всіх дітей 

відповідного віку, які проживали на їхній території обслуговування. 

У таких закладах рекомендуємо заздалегідь розглянути перспективи і 

можливості створення додаткових класів, використання змінності навчання, 

раціональної організації освітнього процесу, переглянути, у разі необхідності, 

закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти. 

При зарахуванні дітей необхідно дотримуватися Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі - 

Порядок). 

Документи, необхідні для зарахування до 1 класу та початок їх 

прийому 
Порядок містить вичерпний перелік документів, необхідних для 

зарахування до 1 класу, та конкретну дату закінчення їх прийому закладами 

загальної середньої освіти - 31 травня, однак не встановлює конкретну дату 

початку прийому таких документів, що визначається відповідними органами 

місцевого самоврядування. 

Згідно з пунктом 6 Порядку органам місцевого самоврядування та 

місцевим органам виконавчої влади рекомендовано щороку не пізніше ніж за 

один місяць до завершення прийому документів, необхідних для зарахування, 

визначати дату початку їх приймання. Такий строк не може бути меншим 

одного місяця. Таким чином, батькам чи іншим законним представникам, які 

подадуть документи, необхідні для зарахування дітей, у строки, визначені 

відповідними органами місцевого самоврядування чи місцевими органами 

виконавчої влади або ж у травні поточного року, не може бути відмовлено у 

прийнятті відповідних документів. 

Для зарахування до І класу необхідно надати заяву про зарахування за 

зразком, встановленим Додатком 1 до Порядку. До такої заяви обов'язково має 

бути додано: 

1) копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії 

пред'являється оригінал відповідного документа); 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60708/
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2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о. 

Оригінал або копія документа про попередньо здобуту освіту при 

зарахуванні до 1 класу не подається. 

Наголошуємо на вичерпному характері переліку документів, 

визначених у пункті 4 розділу І Порядку, добровільності надання інших 

додаткових документів, зокрема необхідних для першочергового 

зарахування, і відповідно неприпустимості вимог з боку працівників 

закладів загальної середньої освіти щодо обов'язкового їх надання. 

Визначення місця проживання дитини або одного з її батьків для 

першочергового зарахування 
Нагадуємо, що першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце 

проживання яких на території обслуговування закладу загальної середньої 

освіти підтверджене, тому для реалізації такого права потрібно обов'язково 

надати документи, що підтверджують місце проживання дитини чи 

одного з її батьків на території обслуговування відповідного закладу. 

При цьому, варто звернути увагу, що місце проживання дитини або її 

батьків (одного з її батьків) та місце реєстрації їхнього проживання не є 

тотожними поняттями, тому практика використання місця реєстрації як 

єдиного можливого підтвердження відповідного місця проживання є 

неприпустимим обмеженням права дитини на першочергове зарахування. 

Зазначене вище підтверджується, зокрема, абзацом другим статті 2 Закону 

України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні», згідно з яким реєстрація місця проживання чи місця перебування 

особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, 

передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, 

або підставою для їх обмеження. 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини чи одного з 

її батьків на території обслуговування закладу загальної середньої освіти 

рекомендуємо використовувати перелік документів, визначений пунктом 8 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 

р. № 684 (далі - Порядок ведення обліку), що урегульовує питання ведення 

відповідного реєстру дітей, у тому числі шляхом внесення до нього даних за 

письмовою заявою батьків (одного з батьків) дитини чи її законних 

представників. При цьому, для підтвердження інформації про місце 

проживання дитини має бути надано один з таких документів (за вибором 

особи, яка подає заяву): 

 паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина 

України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове 

проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, 

довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи 

законних представників; 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57414/
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 довідку про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її 

батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207; 

 довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою 

згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо 

переміщених осіб"; 

 документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво 

про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, договір купівлі-продажу житла тощо); 

 рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на 

вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування 

житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію 

місця проживання; 

 документ, що засвідчує право користування житлом (договір 

найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для 

цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації 

відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або 

нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і 

фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку; 

 довідку про проходження служби у військовій частині (за формою згідно 

з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207); 

 акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини”); 

 інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 

проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. 

Згідно з приміткою до статті 358 Кримінального кодексу України під 4 

офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на 

будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи 

посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити 

наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-

докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи 

посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних 

осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також 

окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом 

надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, 

видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з 
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дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом 

реквізити. 
Таким чином, директори закладів загальної середньої освіти при 

вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та 

розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або 

її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу 

загальної середньої освіти, мають переконатися у тому, що документ: 

а) містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання 

дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування 

відповідного закладу загальної середньої освіти; 

б) складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це 

відповідно до закону; 

в) складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним 

нормативно-правовим актом. 

Насамкінець, привертаємо увагу, що відповідно до Кримінального 

кодексу України до кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як 

службові, так і будь-які інші особи, які підробили та/або використали завідомо 

підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове 

зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти. 

Заступник Міністра                                Вадим Карандій 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

№ 35 від 01 березня 2019 року 

 

Про затвердження Загальної характеристики 

тесту незалежного тестування фахових знань та умінь 

учителів початкових класів, які виявили бажання 

взяти участь у сертифікації педагогічних 

працівників у 2019 році 

 

Відповідно до підпункту 6 пункту 28 Положення про сертифікацію 

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про 

сертифікацію педагогічних працівників», з метою створення передумов для 

належної організації процесу розроблення та конструювання тесту 

незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, 

які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 

2019 році, своєчасного інформування учасників сертифікації про структуру, 

час виконання тесту, кількість і форми завдань, уключених до тесту, схеми 

нарахування балів за їх виконання 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Загальну характеристику тесту незалежного тестування 

фахових знань та умінь учителів початкових класів, що додається. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
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2. Відділу сертифікації педагогічних працівників (Романенко Ю. О.) під 

час розроблення та конструювання тесту незалежного тестування фахових 

знань та умінь учителів початкових класів використовувати Загальну 

характеристику, затверджену пунктом 1 цього наказу. 

3. Відділу інформації та комунікації з громадськістю (Клименко І. В.) 

забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Українського центру 

оцінювання якості освіти Загальної характеристики, затвердженої пунктом 1 

цього наказу. 

4. Контроль за виконанням цідго наказу залишаю за собою. 

В. о. директора                        В. І. Бойко 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Українського центру 

оцінювання якості освіти 

01 березня 2019 poкy № 35 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО 

ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань 

та вмінь учителів початкової школи, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2019 року № 33. 

Загальна кількість завдань тесту - 100. 

На виконання тесту відведено 180 хвилин. 

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів/підрозділів 

Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розділ/підрозділ програми 

Частка від 

загальної кількості 

завдань 

Планування та організація освітнього процесу 14% 

Забезпечення і підтримка навчання, виховання і 

розвитку учнів, у т.ч.: 
73% 

 система теоретичних знань з освітніх галузей, 

визначених Державним стандартом початкової освіти 
33% 

 методики навчання освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової освіти 
33% 

 педагогіка партнерства/робота з батьками (іншими 

законними представниками)/педагогічна діагностика 
7% 

Створення освітнього середовища 13% 

Тест незалежного тестування містить завдання однієї форми: 

 завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-100). 

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник незалежного тестування 

вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63199/
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Схема нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного 

тестування: 

 завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють 

у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту незалежного тестування, - 100. 

Заступник директора                          В. І. Бойко 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 01-11/10 від 01 березня 2019 року 

 

Про затвердження форми 

експертного висновку та методичних 

рекомендацій експертам щодо її заповнення 

 

Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 

№ 168, Положення про сертифікацію педагогічних працівників (абзац другий 

пи. 4 п. 17), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2015 р. № 1190, з метою вивчення практичного досвіду роботи 

учасників сертифікації у 2019 році  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити форму експертного з висновку (далі - Форма), що 

заповнюється експертами за результатами вивчення практичного досвіду 

роботи учасника сертифікації, та методичні рекомендації щодо її заповнення 

(далі - Рекомендації), що додаються. 

2. Департаменту акредитації та моніторингу (Юрійчук І. Я.) забезпечити 

заповнення експертами Форми згідно з Рекомендаціями під час експертного 

оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом 

вивчення практичного досвіду їх роботи. 

3. Відділу комунікацій та міжнародного співробітництва (Гаращук О. В.) 

оприлюднити Форму та Рекомендації на сайті Державної служби якості освіти. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови 

Бондар А. В. 

Голова                         Руслан Гурак 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної служби якості освіти України від 

01.03.2019 № 01-11/10 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

експертам щодо заповнення форми експертного висновку 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
http://osvita.ua/doc/files/news/641/64102/nakaz-DSYAO_01_11_10.pdf
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Методичні рекомендації експертам щодо заповнення форми експертного 

висновку (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників». 

Форма експертного висновку (далі – Форма) заповнюється за 

результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації, 

містить кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із 

критеріїв оцінювання та їх загальну суму, відмітку про наявність / відсутність 

створеного учасником сертифікації е-портфоліо та завантаження його до веб-

папки, створеної на одному з файлообмінників, і підписується всіма 

експертами експертної групи. 

Джерелом інформації, зазначеної у пунктах 6 і 7 Форми, є таблиця, 

заповнена експертами згідно з Методикою експертного оцінювання 

професійних компетентностей учасників сертифікації, затвердженою наказом 

Державної служби якості освіти України (далі – Служба) від 01.03.2019 № 01-

11/9. 

ІD учасника сертифікації / експерта – це технічний код учасника 

сертифікації / експерта, який позначає його у відповідних базах даних і 

використовується для уможливлення знеособлення учасника сертифікації / 

експерта під час роботи із зазначеними базами даних. 

Інформацію експертам про відповідний ID надає Служба. 

Форма містить такі реквізити: 

 назва документа; 

 прізвище, ім’я, по-батькові учасника сертифікації та його ІD; 

 регіон, у якому працює учасник сертифікації; 

 місце роботи учасника сертифікації; 

 ID експертів, які здійснюють оцінювання професійних компетентностей 

учасника сертифікації; 

 таблиця результатів оцінювання; 

 загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації; 

 відмітка про наявність е-портфоліо учасника сертифікації; 

 відмітка про наявність інформації щодо проведення учасником 

сертифікації репетиції (репетицій) навчального заняття; 

 підписи експертів; 

 відмітка про отримання учасником сертифікації копії експертного 

висновку. 

Усі записи у Формі ведуться чітко та розбірливо і виконуються кульковою 

ручкою з чорнилом чорного кольору. Виправлення записів, у тому числі з 

використанням гумки чи коректора, не допускаються. 

Усі записи здійснюються великими друкованими літерами та цифрами. 

У пункті 1 Форми зазначається прізвище, ім'я та по батькові учасника 

сертифікації, а також його ID, який надається Службою. 

У пункті 2 Форми зазначається область, на території якої знаходиться 

заклад загальної середньої освіти, в якому працює учасник сертифікації. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64083/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64083/
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У пункті 3 Форми зазначається повна назва закладу загальної середньої 

освіти, в якому працює учасник сертифікації. 

У пунктах 4 і 5 Форми зазначаються ID експертів, які здійснюють 

оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації. 

Послідовність внесення інформації про експертів у пунктах 4 і 5 

визначається експертною групою. 

У пункті 6 Форми зазначаються: 

 кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним 

показником кожного критерію від кожного експерта; 

 кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним критерієм 

від кожного експерта; 

 сума балів, отриманих учасником сертифікації за всіма критеріями від 

кожного експерта. 

У пункті 7 Форми зазначається загальна сума балів, отриманих учасником 

сертифікації за результатами експертного оцінювання. 

У пункті 8 Форми проставляється відмітка про наявність або відсутність 

е-портфоліо учасника сертифікації. Для встановлення факту наявності або 

відсутності е-портфоліо експерти переходять за посиланням на веб-папку 

учасника сертифікації, створену ним під час реєстрації для проходження 

сертифікації. Посилання на зазначену веб-папку надається Службою. 

Зазначена відмітка проставляється після 1 липня (у 2019 році). 

У випадку, якщо експертами встановлено факт проведення репетиції 

(репетицій) навчального заняття (навчальних занять), у пункті 9 Форми 

проставляється відповідна відмітка, а також фіксується короткий опис 

зазначених фактів. 

У пунктах 10 та 11 Форми експерти зазначають дату проведення 

експертного оцінювання професійних компетентностей учасника 

сертифікації, ставлять підписи та вказують прізвище, ім’я та по батькові. 

Після підписання експертного висновку його копія надається експертами 

учаснику сертифікації та може не містити відмітки про наявність або 

відсутність завантаженого е-портфоліо (у випадку, коли експертне 

оцінювання здійснюється до 01 липня). 

Послідовність внесення відомостей у пунктах 6, 10 та 11 Форми має 

відповідати пунктам 4 і 5. 

У пункті 12 Форми учасник сертифікації зазначає дату проведення 

експертного оцінювання його професійних компетентностей, ставить підпис 

та вказує прізвище, ім’я, по батькові. 

Оригінал експертного висновку надсилається рекомендованим листом на 

адресу Служби не пізніше наступного робочого дня після його оформлення 

відповідно до цих Рекомендацій. 

 

Директор департаменту акредитації та моніторингу                     Іван 

Юрійчук 
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Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/641/64102/nakaz-

DSYAO_01_11_10.pdf 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 407 від 28 березня 2019 року 

 

Про надання грифа «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» 

 підручникам для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти 
Відповідно до пункту 1.8 Порядку надання навчальній літературі, засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і 

науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17 червня 2008 року № 537 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 липня 2008 року за № 628/15319, та згідно з рішенням колегії 

Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2019 року (протокол № 2/3-

19) «Про підсумки конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти» НАКАЗУЮ: 

1. Надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

підручникам для 2 класу закладів загальної середньої освіти згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Т.в.о. Міністра                        Павло Хобзей 

Додаток 

до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 28.03.2019 № 407 

Перелік підручників 

для 2 класу закладів загальної середньої освіти, 

яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» 
1. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Вашуленко М. С., Дубовик С. 

Г.) (Частина 2 авт. Вашуленко О. В.). 

2. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Захарійчук М. Д.) (Частина 2 

авт. Богданець-Білоскаленко Н. І.). 

3. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Большакова І. О., Пристінська М. С.). 

http://osvita.ua/doc/files/news/641/64102/nakaz-DSYAO_01_11_10.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/641/64102/nakaz-DSYAO_01_11_10.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/479/
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4. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина Іавт. Пономарьова К. І.) (Частина 2 

авт. Савченко О. Я. ). 

5. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Варзацька Л. О., Трохименко 

Т. О.) (Частина 2 авт. Чипурко В. П.). 

6. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Сапун Г. М., Придаток О. Д.). 

7. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іваниця Г. А.). 

8. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Тимченко Л. І., Цепова І. В.). 

9. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іщенко О. Л., Логачевська С. П.). 

10. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Наумчук В. І., Наумчук М. М., 

Коник Н. Я.). 

11. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Кравцова Н. М., Романова В. 

М., Савчук А. С.). 

12. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Остапенко Г. С.). 

13. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Йолкіна Л. В., Волкотруб Г. 

И.). 

14. Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Науменко В. О., Мовчун Ф. І., 

Тарнавська С. С.). 

15. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Чумарна М. І.). 

16. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) (авт. Свінтковська С. А., Верготі Л. Т., Ткаченко С. І., Реу 

О. І.). 

17. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) (авт. Хорошковська О. Н., Кохно Т. Н.). 

18. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) (авт. Коваленко О. М.). 

19. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням румунською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 

(авт. Петрук О. М.). 
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20. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням румунською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 

(авт. Криган С. Г.). 

21. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням угорською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 

(авт. Криган С. Г., Сергійчук Ю. П.). 

22. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням угорською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 

(авт. Петрук О. М.). 

23. «Кримськотатарська мова та читання» підручник для 2 класу з 

навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Саттарова М. С., Саттарова С. С.). 

24. «Молдовська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Фєтєску Л. І., Мартинчук С. П., Моску Т. Д.). 

25. «Польська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Лебедь Р. К., Слободяна І. А.). 

26. «Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Гавриш Н. В., Ємельяненко О. В.). 

27. «Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Лапшина І. М., Зорька Н. М.). 

28. «Румунська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Криган С. Г.). 

29. «Румунська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Пілігач О. Г., Магас Г. І., Скріпа О. К.). 

30. «Угорська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 

угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. 

Лотор-Пердук О. К., Лотор Я. Б., Сергійчук Ю. П.). 

31. «Болгарська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Терзі В. М.). 

32. «Гагаузька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Кулаксиз О. С., Арнаут Ф. І., Бучацька Т. Г., Дімова В. М.). 

33. «Іврит» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бакуліна Н. В.). 

34. «Іврит» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бабин І. Ю.). 

35. «Новогрецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Кіор Т. М., Никишова В. В., Пирог О. О.). 
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36. «Польська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Бабина Т. Ф.). 

37. «Російська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Самонова О. І., Горобець Ю. О.). 

38. «Російська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Лапшина І. М., Зорька Н. М.). 

39. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс- 

Джонс). 

40. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Мітчелл Г. К.). 

41. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Карпюк О. Д.). 

42. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М., 

Залюбовська Л. В.). 

43. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Будна Т.Б.). 

44. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Бєляєва Т.Ю.). 

45. «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.). 

46. «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Горбач Л.В.). 

47. «Французька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Ураєва І.Г.). 

48. «Французька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.). 

49. «Іспанська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Редько В.Г.). 

50. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Заїка А.М.). 

51. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Гісь О.М., Філяк. І.В.). 

52. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.). 

53. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Листопад Н.П.). 

54. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Козак М.В., Корчевська О.П.). 

55. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Лишенко Г.П.). 

56. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Будна Н.О., Беденко М.В.). 
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57. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Бевз В.Г., Васильєва Д.В.). 

58. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Оляницька Л.В.). 

59. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.). 

60. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.) 

(Частина 2 авт., Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т.). 

61. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич 

Н.М.). 

62. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Грущинська І.В., Хитра З.М.) 

(Частина 2 авт. Морзе Н.В., Барна О.В.). 

63. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко 

Г.С.). 

64. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Андрусенко І.В.) (Частина 2 

авт. Вдовенко В.В., Котелянець Н.В., Агєєва О.В.). 

65. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Жаркова І. І., Мечник Л. А., Роговська 

Л. І., Пономарьова Л.О., Антонов О.Г.). 

66. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., 

Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.). 

67. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Вашуленко М.С., Ломаковська Г.В., 

Єресько Т.П., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О.). 

68. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Будна Н.О., Гладюк Т.В., Забродська 

С.Г., Шост Н.Б., Лисобей Л.В.). 

69. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Большакова І.О., Пристінська М.С.). 

70. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іщенко О.Л., Ващенко О.М., Романенко 

Л.В., Романенко К. А., Кліщ О.М.). 

71. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гнатюк О. В., Антонова О.П., Бровченко 

А.В.). 

72. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Коршунова О.В., Гущина Н.І.). 
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73. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Тагліна О.В., Іванова Г.Ж.). 

74. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.). 

75. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Калініченко О.В., Аристова Л.С.). 

76. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.). 

77. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Кізілова Г.О., Шулько О.А.). 

78. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Кондратова Л.Г.). 

79. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Лобова О.В.). 

80. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів» 

загальної середньої освіти (авт. Лемешева Н.А.). 

81. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Островський В. М., Федун Г.П.). 

Генеральнии директор 

директорату дошкільної 

та шкільної освіти                                                 А. О. Осмоловський 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 419 від 01 квітня 2019 року 

 

Про результати ХІХ Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 
Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 березня 2008 р. № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 липня 2008 р. за № 643/15334, на підставі рішення журі 4-го 

(підсумкового) етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (далі - Конкурс) НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список переможців 4-го (підсумкового) етапу ХІХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, що додається. 

2. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої 

влади: 

2.1. Довести до відома керівників закладів освіти результати Конкурсу. 

2.2. Проаналізувати результати Конкурсу й відзначити працівників 

закладів освіти, які провели значну роботу з підготовки переможців Конкурсу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

http://osvita.ua/legislation/other/2603/
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64260/5ca3147fd4353176408363.pdf
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Міністр                           Л. М. Гриневич 

 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64260/5ca3147fd4353176408363.pdf 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 01-11/9 від 01 березня 2019 року 

Про затвердження Методики 

експертного оцінювання 

професійних компетентностей 

учасників сертифікації 
Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 

№ 168, Положення про сертифікацію педагогічних працівників (абзац другий 

пп. 4 п. 17), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2018 р. № 1190, з метою вивчення практичного досвіду роботи 

учасників сертифікації в 2019 році  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Методику експертного оцінювання професійних 

компетентностей учасників сертифікації (далі - Методика), що додається. 

2. Департаменту акредитації та моніторингу (Юрійчук І.Я.) забезпечити 

використання Методики експертами під час експертного оцінювання 

професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення 

практичного досвіду їх роботи. 

3. Відділу комунікацій та міжнародного співробітництва (Гаращук О.В.) 

оприлюднити Методику на сайті Державної служби якості освіти. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Бондар А.В. 

Голова                               Руслан Гурак 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної служби 

якості освіти України від 

01.03.2019 № 01-11/9 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ 

СЕРТИФІКАЦІЇ 
Методика експертного оцінювання професійних компетентностей 

учасників сертифікації (далі – Методика) призначена для проведення 

експертного оцінювання професійних компетентностей учасників 

сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи. 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64260/5ca3147fd4353176408363.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
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Методика розроблена робочою групою Державної служби якості освіти 

(далі – Служба) відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 

р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників». 

Методика включає 5 критеріїв, що розкриваються через 20 показників, 

опис методів збирання інформації експертами та алгоритм обчислення 

загальної суми балів, отриманих учасником сертифікації за результатами 

експертного оцінювання. Під час розроблення критеріїв та показників 

враховано Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 

988-р, професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», затверджений наказом Міністерства соціальної політики 

України від 10.08.2018 № 1143, навчально-методичний посібник «Супервізія: 

професійна підтримка і професійний розвиток педагогів», розроблений 

Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», Рамку безперервного 

професійного розвитку вчителів, розроблену Міністерством освіти і науки 

України спільно з Британською Радою в Україні. 

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасників 

сертифікації передбачає використання методів спостереження та інтерв’ю для 

збирання інформації і здійснюється двома експертами. 

Спостереження за діяльністю учасника сертифікації проводиться 

впродовж його робочого дня, включаючи, зокрема, спостереження під час 

відвідування навчальних занять, на перервах між начальними заняттями, а 

також огляд класної кімнати. 

Інтерв’ювання учасника сертифікації здійснюється згідно з орієнтовним 

переліком питань, розробленим Службою. 

Інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти та його 

заступника здійснюється за розробленою Службою анкетою, що передбачає 

обов’язкову фіксацію відповідей. 

Для оцінювання професійних компететнтностей учасника сертифікації за 

кожним із показників може використовуватися від одного до чотирьох методів 

збирання інформації (спостереження під час уроків, спостереження на 

перервах, інтерв’ю з учасником сертифікації, інтерв’ю з директором та 

заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації), 

про що робиться відмітка (-и) у таблиці. Водночас, інтерв’ю з директором та 

його заступником не може бути єдиним методом збирання інформації для 

експертного оцінювання професійних компетентностей учасника 

сертифікації. 

Тривалість кожного інтерв’ю (з учасником сертифікації, директором та 

заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації) 

не повинна перевищувати 40 хвилин. 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61635/
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Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника 

сертифікації здійснюється за кожним критерієм та включає оцінювання за 

всіма показниками, що входять до відповідного критерію. Загальна оцінка є 

сумою балів за всіма критеріями. 

У тому випадку, коли показник, за яким здійснюється оцінювання 

професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується 

постійно/системно, він оцінюється в 3 (три) бали. 

Коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних 

компетентностей учасника сертифікації, простежується часто/в більшості 

випадків, він оцінюється у 2 (два) бали. 

Коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних 

компетентностей учасника сертифікації, простежується епізодично/не 

простежуються, він оцінюється в 1 (один) бал. 

Сума балів, отриманих учасником сертифікації від кожного експерта за 

відповідний критерій, визначається за формулою: 

k = p1 + p2 + . . . + pn, 

де р – кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним 

показником відповідного критерію від одного експерта; 

n – кількість показників, що входять до відповідного критерію. 

Сума балів, отриманих учасником сертифікації від одного експерта за 

всіма критеріями, визначається за формулою: 

σ = k1 + k2 + k3 + k4 + k5, 

де k1, . . . , k5 – бали, отримані учасником сертифікації за кожним із 

критеріїв від одного експерта. 

Загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації за результатами 

експертного оцінювання, визначається за формулою: 

∑ = σ1 + σ2, 

де σ1 – сума балів, отриманих учасником сертифікації від першого 

експерта за всіма критеріями; 

σ2 – сума балів, отриманих учасником сертифікації від другого експерта 

за всіма критеріями. 

Таким чином, найменша загальна сума балів, яку може отримати учасник 

сертифікації за результатами експертного оцінювання, складає 40 балів, 

найбільша – 120 балів. 

За результатами експертного оцінювання професійних компетентностей 

учасника сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду його роботи 

експерти заповнюють та підписують експертний висновок за формою, 

затвердженою Службою. (Критерії оцінювання) 

 
Додатки: 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64083/nakaz_DSYAO_01_11_09.pdf 

 

Професійно (професійно-технічна) освіта 
 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64083/nakaz_DSYAO_01_11_09.pdf
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 594 від 26 квітня 2019 року 

 

Про надання грифів Міністерства 

освіти і науки України навчальній 

літературі для закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Відповідно до пункту 1.8 Порядку надання навчальній літературі, засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і 

науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17 червня 2008 року № 537 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 липня 2008 року за № 628/15319, та згідно з рішенням колегії 

Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2019 року (протокол № 3/7-

19) «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній 

літературі для закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 

НАКАЗУЮ: 

1. Надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

навчальній літературі для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                      Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/644/64442/5ccaa78d4ea83154397735.pdf 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

№ 331 від 17 квітня 2019 року 

Про затвердження Порядку 

забезпечення гуртожитками осіб, 

які здобувають освіту в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України “Про 

освіту” Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають 

освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що додається. 

Прем’єр-міністр України                             В. Гройсман 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 квітня 2019 р. № 331 

ПОРЯДОК 

забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/479/
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64442/5ccaa78d4ea83154397735.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64442/5ccaa78d4ea83154397735.pdf
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
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1. Цей Порядок встановлює механізм надання жилої площі в гуртожитках 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, поселення на надану 

жилу площу, користування нею та виселення з гуртожитків. 

2. Дія цього Порядку поширюється на гуртожитки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

3. У цьому Порядку під терміном гуртожиток закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі — гуртожиток) слід розуміти спеціально 

споруджений або переобладнаний жилий будинок, який використовується для 

проживання іногородніх учнів, слухачів на період навчання у закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

У гуртожиток на період вступу до закладів професійної (професійно-

технічної) освіти можуть бути поселені: 

 іногородні особи; 

 особи, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим і м. 

Севастополі. 

 Іноземці та особи без громадянства, які здобувають освіту в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до законодавства та/або 

міжнародних договорів України, можуть бути поселені у гуртожиток на 

умовах, визначених законодавством та/або міжнародними договорами 

України. 

4. Працівники закладу професійної (професійно-технічної) освіти можуть 

бути поселені у гуртожиток на період роботи за умови наявності у гуртожитку 

вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання у населеному 

пункті, в якому розташований гуртожиток, за погодженням з виборним 

органом первинної профспілкової організації закладу освіти (профспілковим 

представником) (у разі наявності) на строк не більше одного року з моменту 

укладення договору найму жилого приміщення у гуртожитку з можливістю 

продовження такого строку. 

У гуртожиток на строк до одного року можуть бути поселені члени сім’ї 

учня, слухача (чоловік або дружина та неповнолітні діти), особи, які 

здобувають освіту в інших закладах освіти, працівники інших закладів освіти, 

установ та організацій, особи, які направлені у відрядження до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, за наявності у ньому вільних місць 

за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

закладу освіти (профспілковим представником) (у разі наявності). 

У разі коли строк проживання у гуртожитку таких осіб перевищує один 

місяць, заклад професійної (професійно-технічної) освіти повинен погодити їх 

проживання у гуртожитку з власником або уповноваженим ним органом. 

5. Гуртожиток є невід’ємною частиною цілісного майнового комплексу 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальне керівництво яким 

здійснює керівник такого закладу. 

6. Жила площа та місця загального користування в гуртожитку не 

підлягають приватизації, обміну, не можуть бути предметом застави. 
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7. Кожне приміщення у гуртожитку повинне мати функціональне 

призначення. 

8. Жила площа в гуртожитках надається у вигляді: 

 окремого жилого приміщення для користування однією особою чи 

сім’єю; 

 ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між 

собою в сімейних відносинах. 

 Розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше 

ніж 6 кв. метрів на одну особу. 

9. У гуртожитку повинні бути забезпечені необхідні умови для 

проживання, самостійної роботи, відпочинку, побуту, фізичної культури, 

виховної роботи, у тому числі проживання та навчання осіб з інвалідністю 

відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 

10. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими 

інструкціями, затвердженими керівником закладу професійної (професійно-

технічної) освіти за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації закладу освіти (профспілковим представником) (у 

разі наявності). 

11. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами 

внутрішнього розпорядку, що розробляються відповідно до цього Порядку і 

затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації закладу освіти (профспілковим представником) (у разі наявності). 

12. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає 

заяву на ім’я керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Кожен повнолітній член сім’ї особи, який бажає поселитися до 

гуртожитку, дає письмову згоду на проживання в жилому приміщенні разом з 

цією особою. 

13. Жила площа у гуртожитку надається на підставі рішення керівника 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти про розподіл місць у 

гуртожитку за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації закладу освіти (профспілковим представником) (у разі наявності). 

Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти для 

поселення до гуртожитку видає особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі 

— ордер) за формою згідно з додатком до Примірного положення про 

користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 червня 2018 р. № 498 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 

52), з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в 

гуртожитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти (далі — 

договір найму жилого приміщення) з особою (її батьками або особами, які їх 

замінюють, якщо особа є неповнолітньою). 

Ордер та договір найму жилого приміщення зберігаються у особи, яка 

поселяється на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її 

проживання у гуртожитку. 
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14. Першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку 

мають учні, які належать до таких категорій: 

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків; 

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають 

відповідні пільги; 

3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I—III групи; 

4) особи, яким згідно із статтею 441 Закону України “Про професійну 

(професійно-технічну) освіту” гарантується державна цільова підтримка для 

здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та 

комунальних закладах освіти; 

5) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення 

престижності шахтарської праці” гарантується надання місць у гуртожитках 

на час навчання; 

6) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України 

“Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України” гарантовано надання місць у гуртожитках на 

час навчання; 

7) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством); 

8) особи з багатодітних сімей; 

9) інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання 

місць у гуртожитках на час навчання. 

15. Поселення у гуртожиток проводиться на підставі ордера. Ордер не є 

підставою для здійснення приватизації жилої площі у гуртожитку. 

16. Облік осіб, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних 

документів щодо реєстрації їх місця проживання здійснюються 

уповноваженою особою, призначеною керівником закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі — комендант гуртожитку). 

17. Особа, яка поселяється у гуртожиток, всі члени її сім’ї, що вселяються 

на надану жилу площу в гуртожитку, для укладення договору найму жилого 

приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина України 

(для осіб, які не досягли 14 років — свідоцтво про народження). 

Іноземці та особи без громадянства зобов’язані особисто пред’явити 

документ, що посвідчує особу (паспортний документ іноземця або посвідку на 

постійне чи тимчасове проживання). 

18. Особі, всім членам її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в 

гуртожитку, комендантом гуртожитку видається перепустка до гуртожитку. 

19. Комендант гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється 

у гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, 

затвердженими керівником закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
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організації закладу освіти (профспілковим представником) (у разі наявності), 

зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами 

техніки безпеки та пожежної безпеки. 

20. Особі, яка поселилася у гуртожиток, надається ліжко, шафа для одягу, 

стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушка, ковдра, постільна білизна) 

тощо. 

Перелік майна, що передається особі, яка поселилася у гуртожиток, 

визначається договором найму жилого приміщення. 

21. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням керівника закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти можуть бути переселені до іншої 

кімнати або гуртожитку без погіршення умов проживання за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації закладу освіти 

(профспілковим представником) (у разі наявності). 

22. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток до 

гуртожитку. Перебування відвідувачів у гуртожитку здійснюється відповідно 

до правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. 

23.  Відповідно до плану роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти у гуртожитку можуть проводитись фізкультурно-оздоровчі, 

культурно-освітні та інші заходи. 

24. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право: 

 на своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості 

згідно із законодавством; 

 користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, 

побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, 

іншими допоміжними приміщеннями (загального користування), 

обладнанням та інвентарем гуртожитку; 

 подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало 

непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного 

утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору 

найму жилого приміщення; 

 брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-

побутових умов у гуртожитку. 

25. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: 

 своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку в строки, встановлені 

договором найму жилого приміщення; 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях 

гуртожитку; 

 забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в 

якому вони проживають, у коменданта гуртожитку; 

 використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням, 

забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку; 

 забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю 

гуртожитку; 
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 дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил 

(електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають 

реєстрації у коменданта гуртожитку); 

 не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні 

допоміжними приміщеннями гуртожитку; 

 у разі виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все 

майно, яке надано у користування згідно з договором найму жилого 

приміщення; 

 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства. 

26. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: 

 самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень 

гуртожитку; 

 захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку; 

 установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням 

вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують 

архітектурний вигляд будівлі гуртожитку; 

 утримувати тварин; 

 зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, 

вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря; 

 порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в 

приміщеннях; 

 самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше; 

 обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, в яких вони 

проживають; 

 порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, вживати 

алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або інших 

одурманюючих речовин; 

 палити в приміщеннях гуртожитку. 

27. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти та 

комендант гуртожитку зобов’язані: 

 організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку; 

 створювати умови для безперешкодного користування особами, які 

проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями; 

 вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму; 

 забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 інформувати осіб, які проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, 

що стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку; 

 забезпечувати проведення поточного та капітального ремонту 

гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, якщо інше 

не передбачено умовами договору найму жилого приміщення. 



33 

 

Спосіб виконання зазначених зобов’язань визначається керівником 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням вимог 

законодавства. 

28. Учням, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, 

жила площа та житлово-комунальні послуги у гуртожитку надаються 

безоплатно. 

29. З урахуванням положень переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 

р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410), за проживання у 

гуртожитку осіб, зазначених в абзацах третьому і п’ятому пункту 3, пункті 4 

цього Порядку, встановлюється плата. 

30. Договір найму жилого приміщення може бути розірваний відповідно 

до законодавства. 

31. Особи, які відраховані із закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти та особи, зазначені в абзацах третьому, четвертому та п’ятому пункту 

3, пункті 4 цього Порядку, строк проживання яких у гуртожитку відповідно до 

договору найму жилого приміщення в гуртожитку закінчився, підлягають 

виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення. 

32. Спори, що виникають під час користування жилими приміщеннями в 

гуртожитку, розв’язуються в установленому законодавством порядку. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 433 від 03 квітня 2019 року 

 

Про організацію та проведення 

ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти у 2018-2019 навчальному році 

Відповідно до підпункту 2.5.1. пункту 2 Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 

1318/20056, постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності 

експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій», НАКАЗУЮ: 

http://osvita.ua/legislation/other/8906/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
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1. За результатами І та ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 

провести у 2018-2019 навчальному році ІІІ етап Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності з професій: 

 «Кухар» - на базі Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Дніпровський центр професійної освіти» (27-29 травня 2019 року); 

 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - на 

базі Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області 

(16-18 квітня 2019 року); 

 «Маляр» - на базі Вищого художнього професійно-технічного училища 

№ 5 м. Вінниці (14-16 травня 2019 року); 

 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» - на базі 

Державного навчального закладу «Катіожанське вище професійне училище» 

(23-25 квітня 2019 року); 

 «Офіціант» - на базі Державного навчального закладу «Одеське вище 

професійне училище морського туристичного сервісу» (28-29 травня 2019 

року). 

2. Створити: 

1) організаційний комітет ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Кухар» та затвердити у складі, що додається; 

2) організаційний комітет ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

та затвердити у складі, що додається; 

3) організаційний комітет ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Маляр» та затвердити у складі, що додається; 

4) організаційний комітет ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Тракторист-машиніст  сільськогосподарського виробництва» та 

затвердити у складі, що додається; 

5) організаційний комітет ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Офіціант» та затвердити у складі, що додається. 

3. Призначити: 

1) журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кухар» та 

затвердити у складі, що додається; 

2) журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної  (професійно-технічної) освіти з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування  електроустаткування» та 

затвердити у складі, що додається; 

http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_2.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_1.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_3.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_4.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_5.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_6.pdf


35 

 

3) журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Маляр» та 

затвердити у складі, що додається; 

4) журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної  (професійно-технічної) освіти з професії 

«Тракторист-машиніст  сільськогосподарського виробництва» у складі, 

що додається; 

5) журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Офіціант» 

та затвердити у складі, що додається. 

4. Затвердити Порядок проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти у 2019 році, що додається. 

5. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської (Полторацький О. В.), 

Вінницької (Буняк В. В.), Київської (Рогова В. Б.), Одеської (Лончак О. А.), 

Полтавської (Харченко О. В.) обласних державних адміністрацій та 

керівникам закладів освіти, на базі яких проводитиметься ІІІ етап 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій, визначених у 

пункті І цього наказу, забезпечити належну організацію їх проведення. 

6. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської 

міської державних адміністрацій спільно з навчально-методичними (науково-

методичними) центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти за 10 

календарних днів до початку проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності з відповідної професії подати звіти та заявки на участь у 

конкурсі до відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 

професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

7. Директорату професійної освіти (Шумік І. В.) спільно з Державною 

науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. 

І.) підготувати та подати на затвердження в установленому порядку 

кошториси на проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності. 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) забезпечити науково-методичний супровід ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності. 

9. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 

(Ткаченко О. Л.), Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту 

освіти» (Завалевський Ю. І.) забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із 

проведенням ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, 

відповідно до затверджених кошторисів. 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на генерального 

директора директорату професійної освіти Шумік І. В. 

Міністр                Л. М. Гриневич 
 

http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_7.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_8.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_9.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_10.pdf
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Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_5.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 284 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Пекар» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році»  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Пекар» (код 7412), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 30.09.2014 № 1101 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Пекар». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64001/5c8109e50410a345739142.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 297 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Манікюрник» 

http://osvita.ua/doc/files/news/645/64503/5cbf079681ed4508030508_5.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64001/5c8109e50410a345739142.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64001/5c8109e50410a345739142.pdf
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Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році»  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Манікюрник» (код 5141), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2013 № 1483 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Манікюрник». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64005/5c810b42a38b7890006446.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 288 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Озеленювач» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Озеленювач» (код 6113), що додається. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64005/5c810b42a38b7890006446.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64005/5c810b42a38b7890006446.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64006/5c810a4a02be9985410828.pdf
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2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 31.08.2016 № 1050 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Озеленювач». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64006/5c810a4a02be9985410828.pdf 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 287 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Педикюрник» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Педикюрник» (код 5141), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64006/5c810a4a02be9985410828.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64007/5c810a2f3c452274843588.pdf
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4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2013 № 1485 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Педикюрник». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64007/5c810a2f3c452274843588.pdf 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 285 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Агломератник» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 № 946 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Агломератник» (код 8112), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.12.2015 № 1338 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Агломератник». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64010/5c8109fe1e56d726280466.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64007/5c810a2f3c452274843588.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64010/5c8109fe1e56d726280466.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64010/5c8109fe1e56d726280466.pdf
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№ 300 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Обліковець 

з реєстрації бухгалтерських даних» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (код 4121), 

що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2013 № 1496 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64012/5c810bdad265d900821432.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 299 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Адміністратор залу 

(у закладах харчування)» 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64012/5c810bdad265d900821432.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64012/5c810bdad265d900821432.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/


41 

 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Адміністратор залу (у закладах харчування)» (код 4222), 

що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64013/5c810ba95c87e461170928.pdf 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 298 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Контролер верстатних 

та слюсарних робіт (верстатні роботи)» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи)» (код 

8211), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64013/5c810ba95c87e461170928.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64013/5c810ba95c87e461170928.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64014/5c810b60bbc9e077171549.pdf
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3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64014/5c810b60bbc9e077171549.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 296 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Майстер 

ресторанного обслуговування» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Майстер ресторанного обслуговування» (код 5129), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2013 № 1494 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Майстер ресторанного 

обслуговування». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64015/5c810b26ce108157495948.pdf 

 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64014/5c810b60bbc9e077171549.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64015/5c810b26ce108157495948.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64015/5c810b26ce108157495948.pdf
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 294 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Монтажник 

систем утеплення будівель» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Монтажник систем утеплення будівель» (код 7129), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М.С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 29.12.2016 № 1688 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Монтажник систем утеплення 

будівель». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64017/5c810aea315a1346704799.pdf 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 293 від 04 березня 2019 року 

 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «В’язальник 

трикотажних виробів та полотна» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64017/5c810aea315a1346704799.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64017/5c810aea315a1346704799.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
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розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «В’язальник трикотажних виробів та полотна» (код 8262), 

що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2014 № 1205 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «В’язальник трикотажних виробів та 

полотна». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64018/5c810ad1d46c6260541215.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 292 від 04 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Молодша медична 

сестра з догляду за хворими» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Молодша медична сестра з догляду за хворими» (код 5132), 

що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64018/5c810ad1d46c6260541215.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64018/5c810ad1d46c6260541215.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64019/5c810ab714ca3177460704.pdf
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3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.12.2015 № 1346 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Молодша медична сестра з догляду за 

хворими». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64019/5c810ab714ca3177460704.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 291 від 04 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Електромонтер 

з обслуговування підстанції» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 № 946 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Електромонтер з обслуговування підстанції» (код 7241), 

що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і 

науки України від 05.07.2013 № 926 «Про затвердження державного стандарту 

з професії «Електромонтер з обслуговування підстанції», від 25.12.2015 № 

1359 «Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з 

професії «Електромонтер з обслуговування підстанції». 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64019/5c810ab714ca3177460704.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64021/5c810a9ef1045063910402.pdf
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5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64021/5c810a9ef1045063910402.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 290 від 04 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Продавець 

непродовольчих товарів» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Продавець непродовольчих товарів» (код 5220), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2014 № 1211 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Продавець непродовольчих товарів». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64022/5c810a7f50df3861148363.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 289 від 04 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Електромонтер з ремонту 

та обслуговування електроустаткування» 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64021/5c810a9ef1045063910402.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64022/5c810a7f50df3861148363.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64022/5c810a7f50df3861148363.pdf
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Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 № 946 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

(код 7241), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2014 № 1470 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64023/5c810a62f1106949050902.pdf 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 286 від 04 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Виробник 

м’ясних напівфабрикатів» 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64023/5c810a62f1106949050902.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64023/5c810a62f1106949050902.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
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1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Виробник м’ясних напівфабрикатів» (код 7411), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2014 № 1208 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Виробник м’ясних напівфабрикатів». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П.К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64024/5c810a16ee49d928867193.pdf 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 295 від 04 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Оператор лінії 

у виробництві харчової продукції 

(перероблення фруктів, овочів, 

олієнасіння та горіхів)» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення 

фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)» (код 8275), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64024/5c810a16ee49d928867193.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64024/5c810a16ee49d928867193.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64025/5c810b0773cc1068248793.pdf
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4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2012 № 1174 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Оператор лінії у виробництві харчової 

продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64025/5c810b0773cc1068248793.pdf 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 307 від 05 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Візажист-стиліст» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Візажист-стиліст» (код 5141), що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М.С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю.І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2012 № 1190 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Візажист-стиліст». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64004/5c810cafbc26a602701095.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

http://osvita.ua/doc/files/news/640/64025/5c810b0773cc1068248793.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64004/5c810cafbc26a602701095.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64004/5c810cafbc26a602701095.pdf
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НАКАЗ 

№ 305 від 05 березня 2019 року 

Про затвердження стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничої професії «Вальцювальник 

стана холодного прокату труб» 
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про 

затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р «Про 

затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 320 «Про розроблення 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу в 2018 році» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Вальцювальник стана холодного прокату труб» (код 8124), 

що додається. 

2. Установити, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, 

упроваджується в освітній процес з 01 вересня 2019 року. 

3. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України 

(Кучинський М. С.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський 

Ю. І.) надавати закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

методично-консультативну допомогу з питань упровадження стандарту, 

зазначеного у пункті 1 цього наказу. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2014 № 1206 «Про затвердження державного стандарту 

професійно-технічної освіти з професії «Вальцювальник стана холодного 

прокату труб». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/640/64011/5c810c74645f4748396885.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 304 від 05 березня 2019 року 

Про затвердження Плану заходів 

щодо видання, придбання та доставки 

за кошти державного бюджету у 2019 році 

підручників для 5, 6, 10, 11 класів закладів 

загальної середньої освіти та 2 класу 

Нової української школи 
На виконання пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/law/2245/
https://osvita.ua/legislation/proftech/2451/
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64011/5c810c74645f4748396885.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/640/64011/5c810c74645f4748396885.pdf
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забезпечення діяльності навчальних закладів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284, та з метою 

своєчасного забезпечення підручниками 5, 6, 10, 11 класів закладів загальної 

середньої освіти та 2 класу Нової української школи НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів щодо видання, придбання та доставки за 

кошти державного бюджету у 2019 році підручників для 5, 6, 10, 11 класів 

закладів загальної середньої освіти та 2 класу Нової української школи (далі - 

План заходів), що додається. 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. 

Г.), Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) забезпечити 

виконання Плану заходів у встановлені строки. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник Міністра                          В. А. Карандій 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/639/63997/5c810c598deab174697880.pdf 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

№ 221 від 06 березня 2019 року 

Про затвердження 

Положення про спеціальну школу та 

Положення про навчально-реабілітаційний центр 
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про загальну 

середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити такі, що додаються: 

 Положення про спеціальну школу; 

 Положення про навчально-реабілітаційний центр. 

Прем’єр-міністр України                              В. Гройсман 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 221 

ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціальну школу 

Загальна частина 
1. Це Положення визначає основні засади діяльності спеціальних шкіл 

усіх видів незалежно від форми власності. 

2. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, 

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

дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”, іншими актами законодавства та цим Положенням. 

3. Головними завданнями спеціальної школи є: 

1) забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, 

зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або 

сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з 

урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку; 

http://osvita.ua/doc/files/news/639/63997/5c810c598deab174697880.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/639/63997/5c810c598deab174697880.pdf
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2234/
http://osvita.ua/legislation/law/2234/
http://osvita.ua/legislation/law/3197/
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2) забезпечення в освітньому процесі системного психолого-

педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку учнів (вихованців); 

3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного 

мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та 

соціалізації; 

4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та 

загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та 

здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; 

5) сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців); 

6) сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), 

запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або 

іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх 

активної участі в освітньому процесі. 

4. Спеціальна школа є юридичною особою, що діє на підставі статуту, 

який розробляється відповідно до цього Положення та інших актів 

законодавства і затверджується засновником (засновниками). 

5. Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційно-

розвиткових послуг у державній та комунальній спеціальній школі учнями 

(вихованцями) здійснюється безоплатно за рахунок державного та місцевих 

бюджетів, коштів засновника (засновників), інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, 

встановленими законодавством для осіб з інвалідністю. 

Види та структура спеціальних шкіл 

6. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей 

утворюються такі спеціальні школи: 

 для дітей з порушеннями слуху; 

 для дітей з порушеннями зору; 

 для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; 

 для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; 

 для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 

7. Спеціальна школа для дітей з порушеннями слуху, зору, опорно-

рухового апарату може забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на 

одному чи кількох рівнях освіти: 

 початкова освіта — 1—4 класи; 

 базова середня освіта — 5—10 класи; 

 профільна середня освіта — 11—13 класи. 

8. Спеціальна школа для дітей з тяжкими порушеннями мовлення може 

забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях 

освіти: 

 початкова освіта — 1—4 класи; 

 базова середня освіта — 5—10 класи. 
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Після здобуття базової середньої освіти в спеціальній школі для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення діти можуть продовжити здобуття повної 

загальної середньої освіти у ліцеях або закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. 

9. Спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

може забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному або двох 

рівнях освіти: 

 початкова освіта — 1—4 класи; 

 базова середня освіта — 5—10 (11) класи. 

10. Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти 

професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної 

навчально-матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою 

професійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів 

здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання 

за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних 

представників. 

11. Спеціальна школа може входити до складу освітнього округу, а також 

інших закладів загальної середньої освіти як структурний підрозділ. 

12. Спеціальна школа може мати у своєму складі структурні підрозділи, у 

тому числі філії, дошкільні групи, інтернат з частковим або повним 

утриманням учнів (вихованців). 

Утримання учнів (вихованців) в інтернаті спеціальної школи 

здійснюється за рахунок засновника (засновників) та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Учні (вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, перебувають в інтернаті спеціальної школи на повному 

державному утриманні. 

13. Спеціальна школа відповідно до статуту може мати у своєму складі 

класи для дітей з іншими порушеннями. У спеціальній школі для дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку класи для дітей з іншими 

порушеннями не утворюються. 

Діти із складними порушеннями розвитку можуть навчатися в окремих 

класах спеціальної школи за умови, що одне з наявних порушень відповідає 

порушенням основного контингенту учнів (вихованців). 

14. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) 

одного року навчання між класами затверджуються директором спеціальної 

школи. 

15. Гранична наповнюваність у класах становить: 

1) глухих, сліпих дітей — вісім осіб; 

2) дітей із зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату — 

10 осіб; 

3) дітей із зниженим зором, тяжкими порушеннями мовлення та легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку — 12 осіб; 
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4) дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями 

інтелектуального розвитку — шість осіб. 

Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної 

наповнюваності класів. У разі недостатньої кількості дітей в один клас можуть 

бути зараховані глухі діти та із зниженим слухом або сліпі діти та діти із 

зниженим зором. Гранична наповнюваність таких класів визначається 

відповідно до категорії дітей, яких більше в класі. У разі коли дітей з різними 

порушеннями однакова кількість, гранична наповнюваність визначається 

відповідно до тієї категорії дітей, порушення яких є функціонально 

складнішими (глухота, сліпота). 

Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш як 

на одну особу. 

У спеціальній школі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова 

школа може забезпечувати здобуття початкової освіти учнями (вихованцями) 

одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або різні класи. 

Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час 

утворюються виховні групи. 

Наповнюваність виховних груп у спеціальній школі відповідає 

наповнюваності класів, а дошкільних груп — нормативам, встановленим 

МОН. 

16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у спеціальній 

школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН. 

17. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті спеціальної школи 

(крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в 

один бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, 

або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного 

навантаження. 

Рішення про влаштування дітей до інтернату спеціальної школи 

затверджується наказом директора. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть 

проживати в інтернаті спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під 

час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів. 

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) за 

погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня 

(вихованця) його може бути влаштовано до інтернату спеціальної школи на 

вихідні та святкові дні, крім канікул. 

Для перебування учнів (вихованців) у спеціальній школі на вихідні та 

святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп 

затверджується наказом директора. 

Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей старшого 

дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату спеціальної школи. 

Організація діяльності спеціальної школи 
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18. Зарахування учнів (вихованців) до спеціальних шкіл, переведення до 

іншого закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку, 

встановленому МОН. 

Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою 

ознакою, в тому числі за місцем проживання. 

Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть обирати 

форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, 

здібностей та інтересів дитини. 

19. Режим роботи спеціальної школи визначається відповідно до 

специфіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей 

учнів (вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи 

схвалюється педагогічною радою та затверджується директором. 

20. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші 

форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою 

програмою, схвалюються педагогічною радою спеціальної школи та 

затверджуються директором. 

21. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану 

з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства та 

затверджується директором. 

22. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2—4 класах — 40 

хвилин, у 5—12 (13) класах — 45 хвилин. При цьому періодичність 

проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) і тривалість перерв між 

уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей 

організації освітнього процесу та харчування і затверджується директором 

спеціальної школи. 

23. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які 

входять до штату спеціальної школи, або відповідними закладами охорони 

здоров’я, на території обслуговування яких розташована спеціальна школа. У 

разі потреби медичний працівник спеціальної школи надає першу медичну 

допомогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

24. Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи, 

додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил 

і норм та організацію харчування учнів (вихованців) покладається на 

засновника (засновників) та директора. 

Харчування учнів (вихованців) у спеціальній школі здійснюється 

відповідно до норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

25. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів 

(вихованців) покладається на органи охорони здоров’я. 

Організація освітнього процесу 

26. Освітній процес у спеціальній школі здійснюється з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців). 

27. Освітня програма повинна передбачати корекційно-розвитковий 

складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною 

радою спеціальної школи та затверджується директором. 
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Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня 

педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. 

28. Спеціальна школа може використовувати типові або інші освітні 

програми, затверджені відповідно до Закону України “Про загальну середню 

освіту”. 

Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм, 

можуть передбачати перерозподіл навчального часу між предметами 

інваріантного складника не більше ніж на 20 відсотків річного обсягу 

навчального часу в межах освітньої галузі. Такі освітні програми не 

потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти. 

Освітні програми, що передбачають перерозподіл навчального часу між 

предметами інваріантного складника більше ніж на 20 відсотків річного 

обсягу навчального часу, повинні бути затверджені Державною службою 

якості освіти. 

Освітня програма спеціальної школи повинна містити навчальний план, в 

якому конкретизується перелік навчальних дисциплін (предметів) та кількість 

годин на тиждень. 

29. Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток 

особистості учня (вихованця) шляхом формування та застосування його 

компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального 

та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень 

розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу 

соціалізацію. 

30. Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття 

проводяться педагогічними працівниками у другій половині дня з 

урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців). Корекційно-

розвиткові (індивідуальні або групові) заняття для вихованців дошкільних 

груп та дітей із складними порушеннями розвитку проводяться протягом дня. 

31. У разі потреби спеціальна школа може визначати індивідуальну 

освітню траєкторію учня (вихованця) за розробленим педагогічними 

працівниками та затвердженим педагогічною радою індивідуальним 

навчальним планом на підставі письмової заяви одного з батьків або інших 

законних представників, або учня (вихованця) у разі досягнення повноліття, в 

якій, зокрема, повинні бути обґрунтовані причини та пропозиції щодо 

особливостей засвоєння освітньої програми (її окремих освітніх компонентів). 

Один з батьків або інших законних представників, або учень (вихованець) у 

разі досягнення повноліття може бути присутнім на засіданні педагогічної 

ради під час розгляду його заяви. 

У разі відвідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи 

індивідуальна освітня траєкторія узгоджується з індивідуальним планом 

реабілітації в такій установі. 

Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем 

(вихованцем) відповідної освітньої програми спеціальної школи із 

збереженням корекційно-розвиткового складника та передбачати його участь 
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в усіх (можливих для такого учня (вихованця) заходах підсумкового 

оцінювання. 

32. Домашні завдання у першому циклі початкової школи (1—2 класи) не 

задаються. Письмові домашні завдання у другому циклі початкової школи 

(3—4 класи) не є обов’язковими. 

Домашні завдання у 5—12 (13) класах задаються з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців) та педагогічних і 

санітарно-гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань 

визначаються вчителем. 

33. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

розвитку (крім інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного 

рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту. 

Здобувачі освіти з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули 

базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової середньої 

освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими 

порушеннями інтелектуального розвитку, що є підставою для вступу до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Здобувачі освіти з помірними порушеннями інтелектуального розвитку, 

які завершили повний курс навчання у спеціальній школі, отримують 

відповідний документ про освіту для осіб з помірними інтелектуальними 

порушеннями. 

 

 

Психолого-педагогічний консиліум 

34. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та 

проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у кожній 

спеціальній школі функціонує психолого-педагогічний консиліум, який 

утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу та діє 

на підставі цього Положення. 

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступник 

директора спеціальної школи (голова), лікар, корекційний педагог 

(сурдопедагог, тифлопедагог, логопед тощо), практичний психолог, 

соціальний педагог, інші педагогічні працівники, в тому числі вчитель 

початкових класів, вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної 

культури). На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму 

обирається заступник голови та секретар консиліуму. 

35. На засідання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються: 

1) представник інклюзивно-ресурсного центру, на території 

обслуговування якого розташована спеціальна школа (не рідше ніж двічі на 

рік); 

2) фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної 

освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах); 
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3) спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної 

освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування). 

На засідання психолого-педагогічного консиліуму можуть 

запрошуватися представники громадських організацій, які сприяють реалізації 

та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.  

36. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є: 

1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та 

результатів корекційно-розвиткової роботи; 

2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення 

учнів (вихованців); 

3) визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням 

освітніх потреб учня (вихованця); 

4) надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним 

представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня 

(вихованця). 

37. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі 

засідання та ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-

педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму 

проводяться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік. 

38. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня 

(вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники. 

 

 

Оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) 

39. Педагогічна рада спеціальної школи повинна затвердити критерії, 

правила і процедури оцінювання учнів (вихованців), відповідно до яких 

здійснюється поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання. 

40. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), 

які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої 

освіти, вимогам державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється 

шляхом підсумкового оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) та 

державної підсумкової атестації. 

41. Облік оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчання за 

рік зазначаються в особових справах учнів (вихованців). 

Особливості корекційно-розвиткової роботи 

42. Заняття з предметів корекційно-розвиткового складника навчального 

плану в індивідуальній або груповій формі проводяться у другій половині дня 

відповідно до освітньої програми спеціальної школи. 

Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають 

відповідну вищу педагогічну освіту. 
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43. Медичні і педагогічні працівники здійснюють постійні спостереження 

за учнями (вихованцями). Результати таких спостережень обговорюються на 

засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою уточнення змісту, 

форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до учня 

(вихованця). 

44. Медичні працівники проводять просвітницьку роботу серед учнів 

(вихованців) з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу 

життя. 

45. У спеціальній школі відповідно до видів порушень розвитку учнів 

(вихованців) проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-

практичного навчання, лікувальної фізичної культури, ритміки (логоритміки), 

соціально-побутового або просторового орієнтування, розвитку мовлення 

(формування вимови і мовлення), розвитку слухового (слухо-зоро-

тактильного), зорового сприймання з метою корекції первинних і вторинних 

порушень розвитку тощо. 

46. Трудове навчання у спеціальній школі спрямовується на оволодіння 

учнями (вихованцями) трудовими вміннями і навичками, що є основою для 

подальшої професійної підготовки. 

Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням 

психофізичних, індивідуальних особливостей учня (вихованця). 

47. У спеціальній школі особлива увага приділяється: 

 для дітей з порушеннями зору — визначенню оптимальних 

можливостей практичного використання зорових функцій кожним учнем 

(вихованцем), особливостей зорового сприймання наочно-дидактичного 

матеріалу шляхом проведення спеціальних занять з розвитку зорового 

сприймання, дозування зорового та фізичного навантажень, підбору 

оптимальної оптичної (луп, електронних збільшувачів тощо) та неоптичної 

(лінеатур, спеціальних зошитів, контрольних тестів з друкованою основою 

тощо) корекції, використання комплексів вправ зорової гімнастики та 

проведенню індивідуальних занять з орієнтування в просторі; 

 для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату — дотриманню 

рухового та ортопедичного режимів; 

 для дітей з порушеннями слуху — корекційно-розвитковій роботі, 

спрямованій на максимальне збереження та розвиток залишкового слуху, 

формування вимови, розвиток усного мовлення дітей із спостереженням за 

динамікою розвитку їх слухової функції, компенсаторний розвиток з 

використанням української жестової мови, білінгвального підходу до якісного 

засвоєння навчального матеріалу з усіх навчальних предметів (дисциплін); 

 для дітей з тяжкими порушеннями мовлення — корекційно-розвитковій 

роботі, спрямованій на корекцію порушень мовленнєвої системи та 

ускладнень, які їх супроводжують (порушення усного та писемного мовлення, 

вторинна затримка психічного розвитку, розлади емоційно-вольової сфери 

тощо); 
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 для дітей з інтелектуальними порушеннями — корекційно-розвитковій 

роботі, життєво-практичній спрямованості підготовки до самостійного життя 

на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого 

підходів. 

48. Медичні працівники спеціальної школи за погодженням з лікарями 

такої школи забезпечують виконання медичних приписів закладів охорони 

здоров’я, в тому числі фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру, 

застосування відповідного обладнання (оптичного, звукопідсилювального, 

ортопедичного). 

У спеціальній школі медична допомога включає: 

 для дітей з тяжкими порушеннями мовлення — консультації з лікарями 

щодо усунення відхилень в анатомічній будові мовленнєвого апарату з 

подальшим можливим консервативним втручанням, подальшу реабілітацію, 

підбір засобів корекції, масаж, фізіотерапію; 

 для дітей з порушеннями зору — консервативне, плеоптичне і плеопто-

ортоптичне лікування; підбір оптичних засобів корекції; 

 для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату — реабілітаційні 

заходи (лікувальна фізична культура, масаж, фізіобальнеокліматотерапія, 

заняття в басейні тощо) для забезпечення відновлення і розвитку резервних і 

компенсаторних можливостей організму. 

Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням 

(вихованцям) первинну медичну допомогу і звертатися у разі потреби до 

відповідного закладу охорони здоров’я. 

Виховання у спеціальних школах 

49. Виховання у спеціальних школах має корекційну спрямованість та 

здійснюється під час освітнього процесу і позашкільної роботи. 

50. Для всебічного розвитку учнів (вихованців) у спеціальній школі 

утворюються, зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції або залучаються 

заклади позашкільної освіти. 

51. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи спеціальної 

школи та спрямовується на формування навичок та компетентностей, 

необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця). 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

52. Матеріально-технічна база спеціальної школи включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове 

житло, інші цінності, вартість яких відображена у балансі. 

53. Майно, закріплене за державною або комунальною спеціальною 

школою, належить їй на правах оперативного управління та не може бути 

вилучене, якщо інше не передбачено законодавством. 

54. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-

господарської діяльності спеціальної школи здійснюється відповідно до 

законодавства. 
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55. Спеціальна школа повинна мати приміщення та обладнання для 

організації освітнього процесу, в тому числі корекційно-розвиткової роботи, 

реабілітаційних заходів, позакласної роботи. 

Приміщення спеціальної школи та територія повинні бути доступними 

для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до будівельних норм, 

державних стандартів і правил. 

56. Спеціальна школа повинна мати навчальний корпус з обладнаними 

кабінетами, класами, лабораторіями, залами, бібліотекою тощо. 

У разі наявності інтернату в структурі спеціальної школи така школа 

повинна мати спальний корпус (блок) із спальними та іншими кімнатами для 

відпочинку та дозвілля з умовами, наближеними до сімейних. 

57. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи у 

спеціальній школі повинно бути утворене відділення корекційно-розвиткової 

роботи, яке складається, зокрема, з таких обладнаних приміщень: 

1) логопедичних кабінетів; 

2) кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки); 

3) кабінету лікувальної фізичної культури; 

4)  кімнати для сенсорного розвантаження; 

5) навчально-виробничих майстерень для організації поглибленого 

трудового навчання; 

6) кабінету трудового (предметно-практичного) навчання для учнів 

початкової школи; 

7) кабінету практичного психолога; 

У разі потреби можуть утворюватися кабінет фізіотерапії та процедурний 

кабінет. 

Cпеціальна школа повинна мати спортивний майданчик. 

58. Спеціальна школа повинна бути також забезпечена спеціальними 

приміщеннями: 

1) для дітей з порушенням зору: 

 офтальмологічним кабінетом із затемненою кімнатою; 

 кабінетом плеоптичного (плеопто-ортоптичного) лікування; 

 кабінетом для занять з розвитку зорового сприймання; 

 кабінетом інформаційних ресурсів, обладнаним комп’ютерними 

тифлокомплексами із спеціально адаптованим програмним забезпеченням 

(для сліпих дітей тифлокомплекси повинні бути вкомплектованими 

брайлівським дисплеєм, для дітей із зниженим зором — технічними засобами 

збільшення) та брайлівським принтером; 

 бібліотекою і читальним залом, розміри яких відповідають вимогам 

щодо розміщення та користування книгами, що видані з використанням 

шрифту Брайля, та спеціальними технічними засобами для читання, а також 

телесенсорними лупами та аудіокнигами; 

 майданчиком для проведення занять з орієнтування у просторі; 
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 класами з комп’ютерною технікою із спеціальним програмним 

забезпеченням для збільшення та озвучування текстів, телесенсорними 

лупами тощо. 

Робоче місце учня (вихованця) такої школи забезпечується 

індивідуальним освітленням, а класи — додатковим освітленням дошки; 

2) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: 

 кабінетами дитячого психіатра (невролога), ортопеда; 

 кабінетами лікувальної фізичної культури (з розрахунку один кабінет на 

одного інструктора лікувальної фізичної культури для роботи у дві зміни); 

 масажним кабінетом; 

3) для дітей з порушеннями слуху: 

 кабінетами корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації 

для проведення індивідуальних та групових занять з розвитку слухового, 

слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови; 

 слуховим кабінетом, обладнаним аудіометром для проведення групових 

занять з розвитку слухового сприймання, розвитку вміння ефективно 

користуватися залишковим слухом у процесі мовленнєвого спілкування, 

нормалізації тембру, голосу, інтонації і ритму мовлення, розвитку здатності 

орієнтуватися у світі немовленнєвих звуків; 

 кабінетом української жестової мови. 

Кабінети корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації 

обладнуються слухомовними тренажерами та відповідним програмним 

забезпеченням. 

59. Учні (вихованці) забезпечуються спортивним інвентарем та 

обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками 

та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, 

гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення відповідно до встановлених норм. 

Спеціальна школа може мати інші кабінети та приміщення відповідно до 

потреб освітнього процесу. 

60. Засновник забезпечує щоденне підвезення учнів (вихованців) до 

спеціальної школи та у зворотному напрямку. 

61. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне 

співробітництво в установленому законодавством порядку. 

62. Звітність про діяльність спеціальної школи здійснюється відповідно 

до законодавства. 

Управління спеціальною школою 

63. Безпосереднє управління спеціальною школою здійснює її директор. 

Директор спеціальної школи повинен мати вищу освіту не нижче ступеня 

магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна 

освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або 

стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років. 

Призначення на посаду, звільнення з посади, повноваження та 
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відповідальність директора визначаються законодавством та статутом 

спеціальної школи. 

64. Директор спеціальної школи є головою педагогічної ради — 

колегіального органу управління такої школи. 

65. Усі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях 

педагогічної ради. 

Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та 

вводяться в дію наказом директора. 

Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж 

чотири рази на рік. 

66. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

спеціальної школи є загальні збори (конференція) її колективу, що 

скликаються не рідше ніж один раз на рік. 

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів 

(конференції) колективу визначаються статутом спеціальної школи і 

колективним договором. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення 

керівництва спеціальною школою, розглядають питання щодо освітньої, 

методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності школи. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 221 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про навчально-реабілітаційний центр 

Загальна частина 
1. Це Положення визначає організаційні засади діяльності навчально-

реабілітаційного центру (далі — центр) незалежно від форми власності та 

підпорядкування. 

2. У цьому Положенні під терміном “діти з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку” слід розуміти 

дітей, які мають два або більше порушення, або дітей, які себе не 

обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про 

освіту” та “Про загальну середню освіту”. 

3. Головними завданнями центру є: 

1) здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими 

складними порушеннями розвитку (далі — діти із складними порушеннями), 

початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх 

психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру; 

2) забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного 

супроводу дітей із складними порушеннями з урахуванням стану їх здоров’я, 

особливостей психофізичного розвитку; 
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3) соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в 

суспільство; 

4) проведення корекційно-розвиткової роботи; 

5) надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою 

реабілітації дитини з інвалідністю; 

6) надання консультацій батькам або іншим законним представникам, які 

виховують дітей із складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення 

їх до освітнього процесу. 

4. Центр діє на підставі статуту, який розробляється відповідно до цього 

Положення та інших актів законодавства і затверджується засновником 

(засновниками). 

5. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті центру (крім вихідних, 

святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік 

перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за 

протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть 

проживати в інтернаті центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, 

крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів. 

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) та 

за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня 

(вихованця) його може бути влаштовано до інтернату центру на вихідні та 

святкові дні, крім канікул. Рішення про утворення чергових груп 

затверджується наказом директора відповідно до статуту центру. 

Рішення про влаштування учнів (вихованців) до інтернату центру 

затверджується наказом директора. 

Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку, не 

влаштовуються до інтернату центру. 

6. Здобуття загальної середньої освіти та надання корекційно-

розвиткових послуг у державному та комунальному центрі здійснюється 

безоплатно за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів засновника 

(засновників), інших джерел, не заборонених законодавством. 

Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, 

встановленими законодавством. 

Учні (вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, перебувають в інтернаті центру на повному державному 

утриманні. 

Види центрів, їх структура та строки навчання 

7. Для дітей із складними порушеннями з урахуванням особливостей їх 

психофізичного розвитку утворюються такі центри: 

1) для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні з порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або порушеннями опорно-рухового апарату; 
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2) для дітей, які мають порушення зору у поєднанні з тяжкими 

системними мовленнєвими порушеннями чи порушеннями інтелектуального 

розвитку та/або порушеннями опорно-рухового апарату, та сліпоглухих дітей; 

3) для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні 

з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями чи порушеннями 

інтелектуального розвитку; 

4) для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

8. У разі наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового 

забезпечення та відповідно до контингенту учнів (вихованців) можуть 

утворюватися багатопрофільні центри, в тому числі з класами для дітей з 

розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення або 

порушеннями інтелектуального розвитку, синдромом Дауна, іншими 

складними порушеннями розвитку. 

9. Центр може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі 

філії, дошкільні групи, інтернат з частковим або повним утриманням учнів 

(вихованців). 

Утримання учнів (вихованців) в інтернаті центру здійснюється за рахунок 

засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством. 

10. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) 

одного року навчання між класами визначаються директором центру та 

оформлюються наказом. 

У центрі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може 

забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) 

одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або в різні класи. 

11. Гранична наповнюваність 1—10 (11) класів становить шість осіб. 

У приватному або корпоративному центрі наповнюваність класів 

визначається його засновником (засновниками) на підставі подання 

педагогічної ради з урахуванням пропозицій батьків або інших законних 

представників учнів (вихованців), але не вище нормативу наповнюваності, 

визначеного цим Положенням. 

Клас відкривається за умови наявності чотирьох учнів (вихованців) 

денної форми здобуття освіти. 

Допускається перевищення граничної наповнюваності класу на одну 

особу. 

12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими МОН. 

13. Для забезпечення корекційно-розвиткової роботи та реабілітаційних 

заходів на належному рівні в центрі функціонує відділення корекційно-

розвиткової роботи. 

Діяльність відділення корекційно-розвиткової роботи центру спрямована 

на реабілітацію основного та вторинного порушень та профілактику супутніх 

захворювань. 
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14. Державні та комунальні центри можуть надавати платні освітні та інші 

послуги у порядку, визначеному законодавством. 

Центр може надавати послуги дітям з порушеннями розвитку, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти, та консультативні послуги батькам або іншим законним представникам 

дітей з порушеннями розвитку за їх заявою. 

15. Центр забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти із 

загальним строком навчання 10 (11) років: 

 початкова освіта — 1—4 класи; 

 базова середня освіта — 5—10 (11) класи. 

16. Центр може входити до складу освітнього округу, а також інших 

закладів загальної середньої освіти як структурний підрозділ. 

Організація діяльності центру 

17. Режим роботи центру визначається з урахуванням специфіки його 

функціонування, психофізичних особливостей учнів (вихованців) та вимог 

санітарного законодавства. 

18. Структура навчального року встановлюється центром у межах часу, 

передбаченого навчальним планом, та затверджується педагогічною радою 

центру. 

19. Розклад навчальних занять (уроків) складається відповідно до 

навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного 

законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців) 

та затверджується директором центру. 

20. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2—4 класах — 40 

хвилин, у 5—10 (11) класах — 45 хвилин. При цьому періодичність 

проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) та тривалість перерв між 

уроками встановлюються відповідно до особливостей організації освітнього 

процесу та харчування. 

21. Класи центру комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними 

порушеннями розвитку та типологічними особливостями психофізичного 

розвитку. 

22. Зарахування до центру, переведення з одного типу закладу до іншого 

та відрахування учнів (вихованців) здійснюються у порядку, встановленому 

МОН. 

Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть обирати 

форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, 

здібностей та інтересів дитини. 

23. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які 

входять до штату центру або відповідних закладів охорони здоров’я, на 

території обслуговування яких розташований центр. У разі потреби медичний 

працівник центру надає першу медичну допомогу до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

24. Відповідальність за організацію діяльності центру, дотримання у 

закладі вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та 
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норм і організацію харчування учнів (вихованців) покладається на засновника 

(засновників) та директора центру. 

Харчування учнів (вихованців) у центрі здійснюється відповідно до норм 

харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

25. Контроль за охороною здоров’я учнів (вихованців) центру 

покладається на органи охорони здоров’я. 

Організація освітнього процесу 

26. Освітній процес центру здійснюється відповідно до навчального 

плану та освітньої програми, які затверджуються педагогічною радою. 

27. Освітня програма центру повинна передбачати корекційно-

розвитковий складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється 

педагогічною радою центру та затверджується директором. 

Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня 

педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. 

28. Центр може використовувати типову або інші освітні програми, що 

розроблені ним чи іншим суб’єктом освітньої діяльності та затверджені 

відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”. 

29. Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм, 

можуть передбачати перерозподіл навчального часу між предметами 

інваріантного складника не більше ніж на 20 відсотків річного обсягу 

навчального часу. Такі освітні програми не потребують окремого 

затвердження Державною службою якості освіти. 

30. Освітній процес у центрі спрямовується на розвиток особистості 

шляхом формування та застосування її компетентностей, має корекційну 

спрямованість та через індивідуальний та диференційований підходи 

забезпечує корекцію порушень розвитку, набуття компетентностей, 

спрямованих на успішну самореалізацію в професійній діяльності. 

31. Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідно до кількості 

годин корекційно-розвиткового складника освітньої програми. 

32. Освітня програма може бути розроблена для одного або двох рівнів 

освіти (наскрізна освітня програма). 

33. Кожна освітня програма повинна передбачати досягнення учнями 

(вихованцями) результатів навчання, визначених відповідними державними 

стандартами загальної середньої освіти для такої категорії дітей. 

34. На основі освітньої програми центр щороку складає та затверджує 

навчальний план, в якому конкретизує перелік навчальних предметів, 

кількість годин на тиждень та корекційно-розвитковий складник. 

35. У центрі проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-

практичного навчання, лікувальної фізичної культури, ритміки (логоритміки), 

соціально-побутового, просторового орієнтування, розвитку мовлення 

(формування вимови і мовлення), розвитку слухового (слухо-зоро-

тактильного) сприймання, зорового сприймання тощо. 

36. У разі потреби центр може визначати індивідуальну освітню 

траєкторію учня (вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та 
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затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на 

підставі письмової заяви одного з батьків або інших законних представників 

учня (вихованця), в якій, зокрема, повинні бути обґрунтовані причини та 

сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми 

центру (її окремих компонентів). Один з батьків або інших законних 

представників учня (вихованця) може бути присутнім на засіданні 

педагогічної ради під час розгляду його заяви. 

У разі відвідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи 

індивідуальна освітня траєкторія узгоджується з його індивідуальним планом 

реабілітації в цій установі. 

Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем 

(вихованцем) відповідної освітньої програми із збереженням корекційно-

розвиткового складника та передбачати його участь в усіх відповідних 

(можливих для даного учня (вихованця) заходах підсумкового оцінювання 

результатів навчання. 

37. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

розвитку (крім інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного 

рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту. 

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують 

документ про здобуття базової загальної середньої освіти для осіб з 

особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими помірними 

порушеннями інтелектуального розвитку, які закінчили навчання, отримують 

документ про закінчення повного курсу навчання для осіб з помірними 

інтелектуальними порушеннями. 

Психолого-педагогічний консиліум 

38. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та 

проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у центрі 

функціонує психолого-педагогічний консиліум. Психолого-педагогічний 

консиліум центру утворюється наказом директора із затвердженням 

персонального складу та діє на підставі цього Положення. 

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступник 

директора центру (голова), лікар-педіатр, корекційний педагог (сурдопедагог, 

тифлопедагог, логопед тощо), практичний психолог, соціальний педагог, 

учителі, у тому числі початкових класів, та інші педагогічні працівники. На 

першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму обирається заступник 

голови та секретар консиліуму. 

39. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є: 

1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та 

результатів корекційно-розвиткової роботи; 

2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення 

учнів (вихованців) до іншого закладу освіти; 
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3) розроблення рекомендацій щодо особливостей організації освітнього 

процесу відповідно до особивостей психофізичного розвитку учня 

(вихованця), а також визначення індивідуальної освітньої траєкторії. 

40. Рішення психолого-педагогічного консиліуму відображаються в 

протоколі засідання та приймаються простою більшістю голосів. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-

педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму 

проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік. 

На засідання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються: 

 представник інклюзивно-ресурсного центру, на території 

обслуговування якого розташований центр (не менше ніж двічі на рік); 

 фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної 

освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах); 

 спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної 

освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування). 

На засідання психолого-педагогічного консиліуму можуть 

запрошуватися представники громадських організацій, які сприяють реалізації 

та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.  

41. До прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня 

(вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники. 

Особливості організації реабілітації 

42. Реабілітація носить комплексний характер і включає медичну, 

фізичну, соціальну реабілітацію, корекційно-розвиткову роботу згідно з 

індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, яка зарахована 

до центру. 

43. Реабілітація у центрі здійснюється шляхом використання технічних та 

інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення. 

44. Медичні працівники центру за погодженням з лікарем центру 

забезпечують виконання учнями (вихованцями) медичних приписів закладів 

охорони здоров’я, в тому числі фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру, 

застосування відповідного обладнання (оптичного, звукопідсилювального, 

ортопедичного). 

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи з 

використанням спеціального корекційного обладнання, лікувальну фізичну 

культуру. 

45. Корекційно-розвиткова робота для учнів (вихованців), які мають 

порушення слуху у поєднанні з інтелектуальними порушеннями, спрямована 

на корекцію основного порушення — збереження та розвиток залишкового 

слуху, а також формування вимови. 

46. Корекційно-розвиткова робота проводиться за такими напрямами: 

1) для учнів (вихованців), які мають порушення зору у поєднанні з 

тяжкими порушеннями мовлення чи інтелектуальними порушеннями: 

 підбір оптичних засобів корекції, лікувальна фізична культура; 
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 профілактика наслідків основного порушення; 

 визначення зорових можливостей учнів (вихованців), особливостей 

сприймання наочно-дидактичного матеріалу; 

 дозування зорових та фізичних навантажень; 

 розроблення комплексу вправ зорової гімнастики; 

 орієнтування в просторі; 

2) для сліпоглухих учнів (вихованців): 

 підбір оптичних засобів корекції; 

 профілактика наслідків основного порушення; 

 визначення зорових можливостей учнів (вихованців), особливостей 

зорового сприймання наочно-дидактичного матеріалу; 

 дозування зорових та фізичних навантажень; 

 розроблення комплексу вправ зорової гімнастики; 

 орієнтування в просторі; 

 збереження та розвиток залишкового слуху; 

 формування вимови; 

 формування вмінь користування жестами та українською жестовою 

мовою; 

 спеціальна лікувальна фізична культура та фізична реабілітація; 

 формування життєвих компетентностей, соціальна адаптація; 

3) для учнів (вихованців), які мають порушення опорно-рухового апарату 

у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення чи інтелектуальними 

порушеннями: 

 поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовленнєвих 

функцій; 

 підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації; 

 формування мовленнєвої компетентності як основи соціалізації 

(тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м’язів); 

4) для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями у поєднанні з 

тяжкими порушеннями мовлення: 

 розвиток когнітивних функцій, мовлення, формування життєвих 

компетентностей; 

 соціальна адаптація. 

47. Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та 

органами охорони здоров’я щороку забезпечують проведення безоплатного 

медичного огляду учнів (вихованців) центру та моніторингу стану їх здоров’я. 

Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним 

наглядом відповідних закладів охорони здоров’я. 

48. Психолого-педагогічна реабілітація у центрі забезпечує психолого-

педагогічну корекцію та діагностику емоційно-вольової сфери та 

інтелектуального розвитку дітей із складними порушеннями для проведення 

моніторингу ефективності корекційно-розвиткової роботи. 

49. Психолого-педагогічна реабілітація та соціально-побутова адаптація 

передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, 
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методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми 

із складними порушеннями системою знань та компетентностей, застосування 

яких сприятиме подальшому розвитку особистості (підвищення освітнього, 

кваліфікаційного рівня, здатність до самостійного проживання та трудової 

діяльності (у разі можливості), організації побуту, адекватного планування 

самостійного життя). 

50. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів 

(вихованців) у центрі здійснюються заходи з професійної орієнтації 

(професійна орієнтація, допрофесійна підготовка). 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

51. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші цінності, 

вартість яких відображена у балансі. 

52. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-

господарської діяльності центру здійснюється відповідно до законодавства. 

53. Приміщення центру та територія повинні бути доступними для осіб з 

особливими освітніми потребами відповідно до будівельних норм, державних 

стандартів і правил. 

54. Центр повинен мати навчальний корпус з обладнаними кабінетами, 

класами, лабораторіями, залами, бібліотекою, відділення корекційно-

розвиткової роботи тощо. 

У разі наявності інтернату центр повинен мати спальний корпус (блок) із 

спальними та іншими кімнатами для відпочинку і дозвілля. 

55. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи та надання 

медичної допомоги у центрі повинно бути утворене відділення корекційно-

розвиткової роботи, яке може складатися з таких обладнаних приміщень: 

 логопедичних кабінетів; 

 кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки); 

 кабінету з лікувальної фізичної культури, масажу і вправ на тренажерах; 

 кабінетів для занять із соціально-побутового орієнтування; 

 навчально-виробничих майстерень; 

 кабінету трудового навчання для учнів початкової школи; 

 кабінетів психологічного розвантаження; 

 терапевтичного, стоматологічного, процедурного кабінетів, кабінетів 

фізіотерапії та клімато-бальнеологічного лікування; 

 басейну; 

 кабінету психологічної корекції для проведення психологічного 

консультування та діагностування і занять з розвитку; 

 кабінету сенсорно-моторної реабілітації. 

56. У центрі додатково можуть бути обладнані: 

1) для учнів (вихованців) з порушенням зору: 

 офтальмологічний кабінет із затемненою кімнатою; 

 кабінет плеоптичного (плеопто-ортоптичного) лікування; 
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 кабінет для занять з розвитку зорового сприймання, орієнтування у 

просторі; 

 кабінет інформаційних ресурсів з комп’ютерними тифлокомплексами із 

спеціально адаптованим програмним забезпеченням (для сліпих дітей 

тифлокомплекси повинні бути укомплектованими брайлівським дисплеєм, для 

дітей із зниженим зором — технічними засобами збільшення) та брайлівським 

принтером; 

 бібліотека і читальний зал збільшеного розміру для розміщення та 

користування книгами, що видані з використанням шрифту Брайля, із 

спеціальними технічними засобами для читання, а також телесенсорними 

лупами та аудіокнигами; 

 майданчик для проведення занять з орієнтування у просторі; 

 класи з комп’ютерною технікою із спеціальним програмним 

забезпеченням для збільшення та озвучування текстів, телесенсорними 

лупами тощо; 

 робоче місце учня (вихованця) — індивідуальним освітленням, а класи 

— додатковим освітленням дошки; 

2) для учнів (вихованців) з порушеннями опорно-рухового апарату: 

 кабінети дитячого психіатра (невролога), ортопеда; 

 кабінети лікувальної фізичної культури з урахуванням можливості 

проведення групових, індивідуальних занять (з розрахунку один кабінет на 

одного інструктора з лікувальної фізичної культури для роботи у дві зміни); 

 масажний кабінет; 

3) для учнів (вихованців) з порушеннями слуху: 

 кабінети корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації 

для проведення індивідуальних та групових занять з розвитку слухо-зоро-

тактильного сприймання мовлення та формування вимови; 

 слуховий кабінет для проведення групових занять з розвитку слухового 

сприймання, розвитку в учнів (вихованців) вміння ефективно користуватися 

залишковим слухом у процесі мовленнєвого спілкування, нормалізації тембру, 

голосу, інтонації і ритму мовлення, розвитку здатності орієнтуватися у світі 

немовленнєвих звуків; 

 кабінет української жестової мови; 

 кабінети корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації із 

слухомовними тренажерами та відповідним програмним забезпеченням. 

57. Спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим 

навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку 

індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), технічними та іншими 

засобами реабілітації, виробами медичного призначення учні (вихованці) 

забезпечуються відповідно до встановлених норм. 

58. Засновник (засновники) забезпечує щоденне підвезення учнів 

(вихованців) до центру та у зворотному напрямку. 

59. Звітність про діяльність центру здійснюється відповідно до 

законодавства. 
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Управління центром 

60. Безпосереднє управління центром здійснює його директор. Директор 

центру повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за 

спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або 

“Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи не 

менше п’яти років у спеціальному закладі освіти. Призначення на посаду, 

звільнення з посади та повноваження директора центру визначаються 

законодавством та статутом центру. 

61. Директор центру є головою педагогічної ради — колегіального органу 

управління центру. 

62. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох 

педагогічних працівників. Усі педагогічні, медичні працівники центру входять 

до складу педагогічної ради. 

Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем і 

вводяться в дію наказом директора. 

Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж 

чотири рази на рік. 

63. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування центру є 

загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не рідше ніж 

один раз на рік. 

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів 

(конференції) колективу визначаються статутом центру і колективним 

договором. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення 

керівництва центром, розглядають питання щодо освітньої, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності центру. 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

№ 229 від 13 березня 2019 року 

Про внесення змін до Порядку 

призначення і виплати стипендій 
Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання 

стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 

1871; 2017 р., № 4, ст. 151, № 12, ст. 341; 2018 р., № 86, ст. 2839; 2019 р., № 16, 

ст. 549), зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується 

з 3 листопада 2018 року. 

Прем’єр-міністр України                              В. Гройсман 
Додаток  

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/2710/
http://osvita.ua/doc/files/news/641/64146/5c9268c0b10e9553516850.doc
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2019 р. № 229 

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій 

1. В абзаці другому пункту 5 слова “та асистентам-стажистам” замінити 

словами “, асистентам-стажистам та аспірантам”.  

2. В абзаці першому пункту 8 слова “і асистентам-стажистам” замінити 

словами“, асистентам-стажистам та аспірантам”. 

3. В абзаці другому пункту 19 слова “і асистентів-стажистів” замінити 

словами“, асистентів-стажистів та аспірантів”. 

4. У тексті Порядку слово “асистент-стажист” в усіх відмінках і формах 

числа замінити словами “асистент-стажист, аспірант” у відповідному відмінку 

і числі. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-913 від 15 березня 2019 року 

Ректорам (директорам) інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

Про зміну строків проведення XXI 

Всеукраїнського турніру юних істориків 
Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 р. № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» та 

листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 29.01.2019 № 22.1/10-271 

з 19 до 23 квітня 2019 року у місті Кам'янці-Подільському Хмельницької 

області було заплановано проведення фінального етапу XXI Всеукраїнського 

турніру юних істориків. 

Інформуємо, що строки проведення цих змагань змінюються. Фінальний 

етап турніру відбудеться з 12 до 16 квітня 2019 року на базі закладів освіти 

міста Кам'янця-Подільського Хмельницької області. 

Отримати інформацію щодо умов проведення XXI Всеукраїнського 

турніру юних істориків та подати заявки на участь у фінальному етапі змагань 

можна за телефоном (044) 248-18-13 – Гінетова Тетяна Леонтіївна, завідувач 

сектору ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», e-mail: 

obdarovani.iitzo@ukr.net. Або у Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти: моб. тел. (067) 754-75-30 — Кенц Галина 

Іванівна, методист науково-методичного центру викладання предметів 

суспільно-гуманітарного циклу; моб. тел. (096) 768-51-52 — Гребень Ольга 

Віталіївна, методист науково-методичного центру координації роботи 

методичних та загальноосвітніх установ і закладів освіти; e-mail: 

hmoippo@i.ua 

Заступник директора                           Ю. М. Сафонов 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 366 від 15 березня 2019 року 

Про реалізацію проекту ЄС «Рамкова 

структура цифрових компетентносте  

для українських вчителів та інших 

громадян» (dComFra) 

З метою забезпечення ефективної координації роботи на національному 

рівні щодо реалізації проекту Європейського Союзу «Рамкова структура 

цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» 

(Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / 

dComFra, Ne 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) (далі — проект), 

який виконується впродовж 2018-2021 років у рамках програми Еразмус+ KA2 

«Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками 

у галузі вищої освіти» (за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти»), 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити Робочу групу з реалізації проекту «Рамкова структура 

цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» та 

затвердити у складі, що додається. 

2. Визначити координатором проекту державного експерта експертної 

групи з питань аналітики, фінансування та міжнародних зв'язків директорату 

вищої освіти та освіти дорослих Супрун К. М. 

3. Членам Робочої групи з реалізації проекту «Рамкова структура 

цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» 

забезпечити звітування за обсяг робіт, виконаний в рамках проекту, 

координатору проекту Супрун К. М. 

4. Координатору проекту Супрун К. М.: 

1) забезпечити реалізацію проекту та звітування за обсяг робіт, виконаний 

в рамках проекту, заступнику Міністра Рашкевичу Ю. М.; 

2) у разі необхідності та за погодженням з керівником структурного 

підрозділу залучати до реалізації проекту співробітників Міністерства освіти 

та науки України. 

5. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л. Л.) 

провести необхідні виплати, пов'язані з реалізацією проекту, відповідно до 

партнерської угоди та забезпечити надання інформації для підготовки звіту за 

використані кошти. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

Рашкевича Ю. М. 

Міністр                       Лілія Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64238/5c9c976c3df01722363047.pdf 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64238/5c9c976c3df01722363047.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64238/5c9c976c3df01722363047.pdf
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НАКАЗ 

№ 368 від 18 березня 2019 року 

Про проведення експерименту всеукраїнського 

рівня за темою «Педагогічні умови 

формування соціальної активності учнів 

у закладах загальної середньої освіти» 

у листопаді 2018 року - вересні 2023 року 

Відповідно де Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11 липня 2017 року № 994), враховуючи клопотання 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 

28.09.2018 № 04-12/3685, Департаменту освіти і науки Донецької обласної 

державної адміністрації від 01.10.2018 № 01-22/1642/0/160-18, висновок 

комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної 

роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 (протокол № 46), та 

з метою формування соціальної активності учнів у закладах загальної 

середньої освіти НАКАЗУЮ: 

1. Взяти до відома, що з листопада 2018 року розпочато проведення 

експерименту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови формування 

соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти» у листопаді 

2018 року - вересні 2023 року (далі - Експеримент) на базі закладів освіти, 

зазначених у відповідній заявці. 

2. Затвердити як такі, що додаються: 

1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у закладах 

загальної середньої освіти» у листопаді 2018 року - вересні 2023 року; 

2) програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у закладах 

загальної середньої освіти» у листопаді 2018 року -- вересні 2023 року. 

3. Науковому керівнику надавати комісії з питань інноваційної діяльності 

та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та 

учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі - 

Комісії) звіти про виконання кожного етапу проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови формування соціальної 

активності учнів у закладах загальної середньої освіти», а звіт про його 

завершення подати до Міністерства освіти і науки України. 

4. Комісії здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу 

проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64216/469486.pdf
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підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про 

результати проведення Експерименту. 

5. Державкій науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

надавати  організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним 

колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту. 

6. Управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації, Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у 

забезпеченні необхідних умов для організації та проведення Експерименту. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                             Л. М. Гриневич 

Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64216/469486.pdf 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 372/404 від 19 березня 2019 року 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

29 березня 2019 р. за № 326/33297 

Про затвердження Положення про 

Всеукраїнський форум юних натуралістів 
Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України «Про освіту», статей 

6, 8 Закону України «Про позашкільну освіту», підпункту 11 пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі 

змінами), підпункту 71 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної 

політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою підтримки обдарованих дітей 

та молоді, які займаються дослідницько-експериментальною роботою в галузі 

природничих наук, організації їх змістовного дозвілля НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів, 

що додається. 

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України в установленому законодавством порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра освіти і науки України Хобзея П. К. та заступника Міністра 

соціальної політики України з питань європейської інтеграції Чуркіну О. І. 

Міністр освіти і науки України                           Л. М. Гриневич 

Міністр соціальної політики України                А. О. Рева 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64216/469486.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2241/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства соціальної політики України 

19 березня 2019 року № 372/404 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

29 березня 2019 р. за № 326/33297 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Всеукраїнський форум юних натуралістів 

I. Загальні положення 
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнського форуму юних натуралістів. 

2. Всеукраїнський форум юних натуралістів (далі Форум) - відкритий 

захід, який проводиться щороку з метою підтримки обдарованих дітей та 

молоді, які займаються дослідницько-експериментальною роботою в галузі 

природничих наук, організації їх змістовного дозвілля. 

3. Основними завданнями Форуму є: 

 створення умов для розвитку й самореалізації особистісного потенціалу 

дітей та молоді; 

 формування в дітей та молоді усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки, технологій; 

 популяризація природничих наук серед дітей та молоді, залучення їх до 

дослідницько-експериментальної роботи в галузі природничих наук; 

 ознайомлення дітей та молоді з новітніми науковими ідеями в галузі 

природничих наук; 

 вивчення кращого досвіду організації дослідницько-експериментальної 

роботи дітей та молоді; 

 формування активної життєвої позиції дітей та молоді шляхом 

залучення їх до вирішення проблем довкілля. 

4. Під час проведення Форуму обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

II. Організатори Форуму 

Організаторами Форуму є: 

 МОН; 

 Мінсоцполітики; 

 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - 

НЕНЦ); 

 Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» 

(далі - ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек»). 

III. Повноваження організаторів Форуму 
1. МОН забезпечує інформаційну та організаційну підтримку Форуму. 
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2. Мінсоцполітики виділяє путівки до ДПУ «Міжнародний дитячий центр 

«Артек» для дітей - учасників Форуму в межах загальної кількості путівок, 

придбаних Мінсоцполітики за відповідною бюджетною програмою. 

3. ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» забезпечує організацію та 

проведення Форуму в межах однієї з тематичних змін та змістовний 

відпочинок його учасників. 

4. НЕНЦ: 

 здійснює безпосереднє керівництво проведенням Форуму; 

 спільно з ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» розробляє 

програму Форуму та забезпечує якісне її виконання; 

 спільно зі структурними підрозділами обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти забезпечує 

підбір та формує склад учасників Форуму; 

 подає списки учасників Форуму до Мінсоцполітики не пізніше ніж за 

один місяць до початку тематичної зміни в ДПУ «Міжнародний дитячий центр 

«Артек», під час якої проводиться Форум; 

 залучає до організації Форуму громадські організації, благодійні фонди, 

об’єднання громадян та меценатів (за їх згодою) у встановленому 

законодавством порядку; 

 вносить пропозиції щодо відзначення учасників Форуму; 

 сприяє висвітленню результатів Форуму в засобах масової інформації; 

 подає творчий звіт у довільній формі до Мінсоцполітики протягом 10 

робочих днів після проведення Форуму. 

IV. Учасники Форуму 
У Форумі беруть участь учні (вихованці) закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти віком від 12 до 16 

років включно з числа переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

міських, районних конкурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти (Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного напряму, Всеукраїнський конкурс юних 

зоологів і тваринників, Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

«Екософт», Всеукраїнський конкурс «Intel Еко-Україна», Всеукраїнський 

конкурс «Юний селекціонер і генетик», Всеукраїнський конкурс «Енергія і 

середовище», Всеукраїнський турнір юних натуралістів, Всеукраїнський 

конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний 

дослідник», Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну 

«Квітуча Україна», Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи», Всеукраїнський конкурс «Земля - наш 

спільний дім», Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві 

натураліста», Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних 

екологів, зоологів, ботаніків і натуралістів, Всеукраїнський конкурс з 

флористики та фітодизайну, Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад», 

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» та інші 

заходи еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти). 
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V. Умови, порядок та програма проведення Форуму 

1. Форум проводиться щороку в межах тематичної оздоровчої зміни в 

ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек», строки проведення якої 

визначаються та затверджуються наказом Мінсоцполітики. 

2. Програмою Форуму передбачено проведення таких заходів: 

 науково-практична конференція; 

 зустрічі з провідними науковцями; 

 освітні ігрові програми; 

 відкриті творчі студії в природі; 

 навчальні тренінги; 

 майстер-класи; 

 лабораторні експерименти за участю провідних науковців; 

 дослідницькі квести; 

 тематичні флешмоби; 

 соціальний проект «Здоровий спосіб життя»; 

 навчально-пізнавальні походи та екскурсії; 

 тематичні виставки; 

 робота гуртків еколого-натуралістичного напряму; 

 Гала-концерт «Таланти країни Юннатії». 

VI. Фінансові умови 

Витрати на організацію та проведення Форуму здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених законодавством. 

Заступник директора департаменту 

професійної освіти - начальник відділу 

Міністерства освіти і науки України                       К. Б. Мірошниченко 

Директор Департаменту забезпечення 

прав дітей та оздоровлення 

Міністерства соціальної політики України                            Р. С. Колбаса 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

№ 165-р від 20 березня 2019 року 

Про передачу у 2019 році 

деяких бюджетних призначень 

Міністерству освіти і науки для 

Державної служби якості освіти 
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 

передати Міністерству освіти і науки для Державної служби якості освіти за 

програмою 2203010 “Керівництво та управління у сфері забезпечення якості 

освіти” бюджетні призначення у сумі 58593,7 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 48027,5 тис. гривень), передбачені в 2019 

році у загальному фонді державного бюджету: 
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 Вінницькій облдержадміністрації за програмою 7721010 “Здійснення 

виконавчої влади у Вінницькій області”, — у сумі 3670,7 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці – 3008,8 тис. гривень); 

 Волинській облдержадміністрації за програмою 7731010 “Здійснення 

виконавчої влади у Волинській області”, — у сумі 3113,1 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 2551,7 тис. гривень); 

 Дніпропетровській облдержадміністрації за програмою 7741010 

“Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області”, — у сумі 4056 

тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 3324,6 тис. гривень); 

 Донецькій облдержадміністрації за програмою 7751010 “Здійснення 

виконавчої влади у Донецькій області”, — у сумі 1581,4 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 1296,2 тис. гривень); 

 Житомирській облдержадміністрації за програмою 7761010 “Здійснення 

виконавчої влади у Житомирській області”, — у сумі 3412,1 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2796,8 тис. гривень); 

 Закарпатській облдержадміністрації за програмою 7771010 “Здійснення 

виконавчої влади у Закарпатській області”, — у сумі 471,4 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 386,4 тис. гривень); 

 Запорізькій облдержадміністрації за програмою 7781010 “Здійснення 

виконавчої влади у Запорізькій області”, — у сумі 819,8 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 672 тис. гривень); 

 Івано-Франківській облдержадміністрації за програмою 7791010 

“Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області”, — у сумі 3254,8 

тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 2667,9 тис. гривень); 

 Київській облдержадміністрації за програмою 7801010 “Здійснення 

виконавчої влади у Київській області”, — у сумі 1445 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 1184,4 тис. гривень); 

 Кіровоградській облдержадміністрації за програмою 7811010 

“Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області”, — у сумі 851,8 тис. 

гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 698,2 тис. гривень); 

 Луганській облдержадміністрації за програмою 7821010 “Здійснення 

виконавчої влади у Луганській області”, — у сумі 2768,2 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 2269 тис. гривень); 

 Львівській облдержадміністрації за програмою 7831010 “Здійснення 

виконавчої влади у Львівській області”, — у сумі 3212,2 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 2632,9 тис. гривень); 

 Миколаївській облдержадміністрації за програмою 7841010 “Здійснення 

виконавчої влади у Миколаївській області”, — у сумі 2748,1 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2252,5 тис. гривень); 

 Одеській облдержадміністрації за програмою 7851010 “Здійснення 

виконавчої влади в Одеській області”, — у сумі 3442,7 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 2821,9 тис. гривень); 
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 Полтавській облдержадміністрації за програмою 7861010 “Здійснення 

виконавчої влади у Полтавській області”, — у сумі 3234,9 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2651,5 тис. гривень); 

 Рівненській облдержадміністрації за програмою 7871010 “Здійснення 

виконавчої влади у Рівненській області”, — у сумі 2798,8 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2294,1 тис. гривень); 

 Сумській облдержадміністрації за програмою 7881010 “Здійснення 

виконавчої влади у Сумській області”, — у сумі 2818,9 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 2310,6 тис. гривень); 

 Тернопільській облдержадміністрації за програмою 7891010 

“Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області”, — у сумі 796,6 тис. 

гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 652,9 тис. гривень); 

 Харківській облдержадміністрації за програмою 7901010 “Здійснення 

виконавчої влади у Харківській області”, — у сумі 3462,9 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2838,4 тис. гривень); 

 Херсонській облдержадміністрації за програмою 7911010 “Здійснення 

виконавчої влади у Херсонській області”, — у сумі 2661,8 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2181,8 тис. гривень); 

 Хмельницькій облдержадміністрації за програмою 7921010 “Здійснення 

виконавчої влади у Хмельницькій області”, — у сумі 3285,6 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2693,1 тис. гривень); 

 Черкаській облдержадміністрації за програмою 7931010 “Здійснення 

виконавчої влади у Черкаській області”, — у сумі 608,4 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 498,7 тис. гривень); 

 Чернівецькій облдержадміністрації за програмою 7941010 “Здійснення 

виконавчої влади у Чернівецькій області”, — у сумі 1366 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці — 1119,7 тис. гривень); 

 Чернігівській облдержадміністрації за програмою 7951010 “Здійснення 

виконавчої влади у Чернігівській області”, — у сумі 2712,5 тис. гривень 

(видатки споживання, з них оплата праці — 2223,4 тис. гривень). 

2. Забезпечити: 

 Міністерству освіти і науки — погодження передачі бюджетних 

призначень, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету; 

 Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження 

відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Прем’єр-міністр України                                 В. Гройсман 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

№ 171-р від 20 березня 2019 року 

Про затвердження плану заходів 

на 2019-2022 роки з реалізації 

Концепції підтримки та сприяння 
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розвитку дитячого громадського 

руху в Україні 
1. Затвердити план заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції 

підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, 

що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання щороку 

до 15 січня Міністерству молоді та спорту інформації про стан виконання 

затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та 

подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану 

заходів. 

Прем’єр-міністр України                                 В. Гройсман 

Додаток: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64152/ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 387 від 21 березня 2019 року 

Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Управління 

проектами особистісного розвитку учнів у 

освітньому середовищі об'єднаних 

територіальних громад» на 2018-2023 роки 
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 

грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11 липня 2017р. № 994), ураховуючи клопотання департаменту 

освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 05.09.2018 № 

01-22/1306/0/160-15, департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 02.10.2018 № 12-01-08/3810, департаменту освіти 

і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 08.10.2013 № 

4716/11/01-01.12 та від 11.10.2018 № 4787/11/01-01.12, департаменту освіти і 

науки Полтавської   обласної державної адміністрації від 05.09.2018 № 01-

22/1988, управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 11.09.2018 № 02/2759-06 та управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації від 18.10.2018 № 02/11-01/2560, 

висновки комісії з психології та педагогіки Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України від 23.05.2918 (протокол № 1), та з метою 

експериментального впровадження управління проектами особистісного 

розвитку учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад 

НАКАЗУЮ: 

1. Взяти до відома, що з жовтня 2015 року розпочато реалізацію 

експерименту всеукраїнського рівня зa темою «Управління проектами 

http://osvita.ua/doc/files/news/641/64152/5c939ed16ad26773425762.doc
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/64152/
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особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об'єднаних 

територіальних громад» на 2019-2023 роки (далі - Експеримент), на базі 

закладів освіти, зазначених у відповідній заявці. 

2. Затвердити як такі, що додаються: 

1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому 

середовищі об'єднаних територіальних громад» на 2018 - 2023 роки; 

2) програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому 

середовищі об'єднаних територіальних громад» на 2018 - 2023 роки. 

3. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з психології 

та педагогіки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його 

завершення подати до Міністерства освіти і науки України. 

4. Науково-методичній комісії з психології та педагогіки Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу 

виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після 

закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства 

освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту. 

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу 

педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту. 

6. Відповідним обласним департаментам (управлінням) освіти і науки 

сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні 

необхідних умов для організації та проведення Експерименту. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В.А. 

Міністр                                 Лілія Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/641/64185/5c99e37038e8a391274080.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 384 від 21 березня 2019 року 

Про видання підручників для 5, 10 та 

11 класів закладів загальної середньої 

освіти за кошти державного бюджету у 2019 році 
Відповідно до пункту 3 розділу VII Положення про конкурсний відбір 

проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

05.01.2018 № 14 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 

2018 р. за № 119/31571, рішення колегії Міністерства освіти і науки України 

від 21 лютого 2019 року (протокол № 1/4 - 19) «Про схвалення переліку 

підручників для 5, 10 та 11 класів закладів загальної середньої освіти, що 

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2019 році» НАКАЗУЮ: 

http://osvita.ua/doc/files/news/641/64185/5c99e37038e8a391274080.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/641/64185/5c99e37038e8a391274080.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59467/
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1. Затвердити перелік підручників для 5, 10 та 11 класів закладів загальної 

середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2019 

році, згідно з додатком. 

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.): 

 здійснити у 2019 році видання та придбання підручників для 5, 10 та 11 

класів закладів загальної середньої освіти, наведених у додатку, відповідно до 

потреби в таких підручниках; 

 при укладенні договорів про видання підручників за кошти державного 

бюджету, передбачити передання видавництвами на безоплатній основі МОН, 

Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» право на 

розміщення підручників в електронному вигляді (у pdf-форматі) для 

безоплатного використання користувачами мережі Інтернет строком на п'ять 

років. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                                  Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/641/64186/5c99e30190df7974171602.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 390 від 25 березня 2019 року 

Про затвердження плану 

заходів МОН на 2019 рік 

щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017 - 2020 роки 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 

2019 року № 35-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації 

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів Міністерства освіти і науки України на 2019 

рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки (далі - план), 

що додається. 

2. Директорату науки (Чеберкус Д. В.), директорату вищої освіти і освіти 

дорослих (Шаров О. І.), директорату професійної освіти  (Шумік І. В.), 

директорату дошкільної і шкільної освіти (Осмоловський А. О.), управлінню з 

питань інформаційної політики і комунікацій (Голубова Т. А.) забезпечити 

виконання відповідних заходів у строки, передбачені планом, і подавати 

щокварталу до 15 числа останнього місяця звітного періоду директорату 

стратегічного планування та європейської інтеграції (Новосад Г. І.) звіт про 

http://osvita.ua/doc/files/news/641/64186/5c99e30190df7974171602.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/641/64186/5c99e30190df7974171602.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64297/5ca5f2a4ef4ca905744926.pdf
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виконання плану у друкованому та електронному вигляді для узагальнення та 

подальшого інформування Державного комітету телебачення і радіомовлення. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

Рашкевича Ю. М. 

Міністр                         Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64297/5ca5f2a4ef4ca905744926.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 399 від 27 березня 2019 року 

Про затвердження дорожньої карти 

імплементації статті 7 Закону України 

«Про освіту» в закладах загальної 

середньої освіти на 2019-2023 роки 

З метою реалізації положень статті 7 Закону України «Про освіту» в 

закладах загальної середньої освіти, відповідно до пункту 8 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити дорожню карту імплементації статті 7 Закону України «Про 

освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки (далі – 

дорожня карта), що додається. 

2. Директорату дошкільної і шкільної освіти (Осмоловський А. О.), 

директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.), управлінню з питань 

інформаційної політики і комунікацій (Голубова Т. А.), державній науковій 

установі «Інститут модернізації змісту освіти»  (Завалевський Ю. І.), 

Українському центру оцінювання якості освіти (Бойко В.І.) подавати 

щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформацію 

про стан виконання заходів, передбачених у дорожній карті, директорату 

стратегічного планування та європейської інтеграції (Новосад Г.І.) у 

друкованому та електронному вигляді. 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій довести до відома керівників 

закладів загальної середньої освіти про необхідність виконання дорожньої 

карти та подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним 

кварталом, зведену інформацію про стан її виконання директорату 

стратегічного планування та європейської інтеграції (Новосад Г. І.) у 

друкованому та електронному вигляді. 

4. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 

(Новосад Г. І.) щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, 

подавати узагальнену інформацію про стан виконання дорожньої карти 

керівництву міністерства. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                  Л. М. Гриневич 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64297/5ca5f2a4ef4ca905744926.pdf
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64295/5ca5f3b16d7c3489762714.pdf
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Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64295/5ca5f3b16d7c3489762714.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-196 від 27 березня 2019 року 

Управління (департаменти) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

Обласні заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

Районні (міські) відділи 

(управління) освіти 

Щодо методичних рекомендацій 

про проведення державної підсумкової 

атестації у закладах загальної середньої 

освіти в 2018/2019 навчальному році 
Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання 

методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 

закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році, 

підготовлених спільно з Національною академією педагогічних наук України 

та Інститутом модернізації змісту освіти. 

Просимо довести їх до відома керівників закладів загальної середньої 

освіти та вчителів. 

З повагою 

Заступник Міністра                                   Вадим Карандій 

Додаток 

до листа Міністерства освіти і науки України 

від 27.03.19 р. № 1/9-196 

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 

навчальному році 

Загальні положення 
Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році 

проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової 

атестації (далі-Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 та наказів Міністерства 

освіти і науки України: № 59 від 25.01.2019 р. «Про проведення в 2018/2019 

навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 

загальну середню освіту», № 116 від 01.02.2019 р. «Про внесення зміни до 

додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59». 

Строки проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу 

освіти в межах навчального року. 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64295/5ca5f3b16d7c3489762714.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63341/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63454/
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Третій предмет для проведення державної підсумкової атестації у 9-х 

класах обирається зі списку, зазначеному у додатку 2 до наказу МОН від 

25.01.2019 р. № 59 у редакції наказу від 01.02.2019 р. № 116, за рішенням 

педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та 

затвердженим наказом керівника закладу освіти. Процедуру вибору третього 

предмета, керуючись чинним в Україні законодавством, а саме статтею 23 та 

підпунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту», 

встановлює заклад освіти.   

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться згідно з 

листом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 року № 1/9-41. 

Завдання для проведення ДПА в закладі освіти укладають учителі закладу 

освіти відповідно до орієнтованих вимог до проведення державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 

у 2018/2019 навчальному році (лист МОН від 27.03.2019 № 1/9-196) і 

затверджує керівник закладу освіти. 

Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводиться у закладах 

освіти у випадках, визначених пунктами 6, 8, 10, 12, 13-16, 18 розділу ІІ 

Порядку проведення державної підсумкової атестації. У разі проведення 

атестації учнів 11 класів за місцем навчання атестаційні завдання укладаються 

учителями закладу освіти відповідно до орієнтовних вимог до змісту 

атестаційних завдань, затверджених наказами МОН № 192 від 20.02.2015 і № 

94 від 08.02.2016. 

Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день 

проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у відповідній 

колонці фіксують відсутність учня/учениці. 

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт для учнів 4 класу 

Відповідно до Порядку, державна підсумкова атестація (далі-атестація) 

у  всіх закладах загальної середньої освіти І ступеня  з української мови є 

обов'язковою.  Атестація здійснюється з метою моніторингу якості освітньої 

діяльності закладів освіти та якості освіти, і проводиться у формі підсумкових 

контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання 

результатів навчання з української мови і літературного читання) і 

математики. 

Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових 

класів/методичні об’єднання вчителів початкових класів за єдиними 

завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту 

атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові 

контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує 

педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти. 

Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування 

на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і 

після святкових. У разі відсутності учня (вихованця) в день проведення 

державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її 

проведення фіксують відсутність учня. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63341/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63365/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46107/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50034/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50034/
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На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година 

(один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання 

і 35 хв. – на її виконання. 

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до 

«Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 

566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21.08.2013 № 1222»). 

Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок 

із навчальних предметів. 

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується 

відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, 

визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти. 

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з 

української мови 
Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і 

містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і 

літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички 

читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, 

використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку 

орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і 

мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на 

основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки 

орфографічних і пунктуаційних умінь укладачі контрольної роботи обирають 

в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% 

слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих орфограм. 

З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який будуть 

опрацьовувати учні, рекомендуємо розпочати контрольну роботу з 

опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити 

пропущені букви. Далі організовують перевірку навички читання мовчки. 

Після повного прочитування тексту учням пропонується виконувати 

завдання у тому порядку, як зручно дитині. Роботу учень письмово оформлює 

на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових 

робіт з української мови. 

Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох 

варіантах (за вибором учителя). В обох варіантах перше завдання 

представлено текстом для читання. 

І варіант підсумкової контрольної роботи з української 

мови  формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для 

списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/


90 

 

трьох завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння 

працювати з текстом (одне з яких на перевірку практичного засвоєння 

літературознавчих понять; друге – на перевірку сформованості умінь 

визначати основну думку, тему твору/встановлювати послідовність 

подій/встановлювати взаємозв’язки фактів, подій/характеризувати вчинки 

дійових осіб; третє – на перевірку сформованості уміння пояснювати 

зображувальні можливості художнього слова для описів природи, зовнішності 

персонажів, характеристики героїв), трьох завдань за змістом тексту для 

перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь 

(одне з яких на визначення/групування/класифікацію мовних одиниць, друге 

– на доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні; 

третє – на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за 

заданою умовою), творчого – на побудову зв’язного висловлювання за змістом 

прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження. 

 

Вимоги до формування змісту І варіанту  підсумкової контрольної 

роботи з української мови 

№ 

з/п 

Види 

завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

1. 

Читання 

тексту мовчки. 

Пропонується 

текст 

(незнайомий 

учням) для 

самостійного 

читання з мови 

навчання 

обсягом 300-330 

слів, (для шкіл з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин –  220-

250 слів). 

Кількість слів, 

які потребують 

пояснення – не 

більше двох. 

Речення у тексті 

не мають містити 

більше 12 слів. 

1 
По 1 

балу* 
1 бал 
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Стиль тексту – 

художній, 

науково-

художній. 

2. 

Завдання до 

тексту для 

перевірки 

розуміння його 

змісту і вміння 

працювати з 

текстом 

3 по 1 балу 3 бали 

3. 

Списування 

тексту з 

пропущеними 

орфограмами 

обсягом 45-50 

слів  і кількістю 

орфограм 25% 

від загальної 

кількості слів у 

тексті, у тому 

числі  2 слова з 

переліку 

передбачених у 

програмі слів, 

значення, вимову 

і написання яких 

учні мають 

запам’ятати. 

Текст не має 

містити більше 2 

слів на 

орфограми, 

вивчення яких не 

передбачено 

програмою 

початкової 

школи** 

1 
по 3 

бали** 
3 бали 

4. 

Завдання до 

тексту для 

перевірки 

мовних знань 

3 по 1 балу 3 бали 

5. 

Творче 

завдання до 

тексту: побудова 

зв’язного 

висловлювання з 

3-4 речень (для 

шкіл з навчанням 

мовами 

1 
  по 2 

бали*** 
2 бали 
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національних 

меншин – 2-3 

речень 

Разом 9 - 12 балів 

  

ІІ варіант підсумкової контрольної роботи з української мови 

відрізняється від І варіанту тим, що для перевірки розуміння його змісту і 

вміння працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про 

мову і мовлення, мовних умінь розробляють тестові завдання закритого типу 

(на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою 

відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки 

мовних знань). Змістове наповнення цих завдань добирається відповідно до 

наданих рекомендацій до І варіанту підсумкової контрольної роботи. 

Завдання для до формування змісту ІІ варіанту підсумкової 

контрольної роботи з української мови 

№ 

з/п 

Види 

завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

1. 

Читання 

тексту мовчки. 

Пропонується 

текст (незнайомий 

учням) для 

самостійного 

читання з мови 

навчання обсягом 

300-330 слів, (для 

шкіл з навчанням 

мовами 

національних 

меншин –  220-250 

слів). Кількість 

слів, які 

потребують 

пояснення – не 

більше двох. 

Речення у тексті не 

мають містити 

більше 12 слів. 

Стиль тексту – 

художній, 

науково-художній. 

1 
По 1 

балу* 
1 бал 

2. 

Завдання 

закритого типу з 

вибором однієї 

відповіді серед 

1 по 1 балу 1 бал 
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трьох 

пропонованих 

варіантів для 

перевірки 

розуміння змісту 

прочитаного 

тексту і вміння 

працювати з 

текстом 

3. 

Завдання 

відкритого типу на 

встановлення 

послідовності або 

відповідності між 

6 

компонентами  для 

перевірки 

розуміння змісту 

прочитаного 

тексту і вміння 

працювати з 

текстом 

1 по 1 балу 1 бал 

4. 

Завдання 

відкритого типу з 

короткою 

відповіддю для 

перевірки 

розуміння змісту 

прочитаного 

тексту і вміння 

працювати з 

текстом 

1 по 1 балу 1бал 

5. 

Списування 

тексту з 

пропущеними 

орфограмами 

обсягом 45-50 

слів  і кількістю 

орфограм 25% від 

загальної кількості 

слів у тексті, у 

тому числі  2 слова 

з переліку 

передбачених у 

програмі слів, 

значення, вимову і 

написання яких 

учні мають 

запам’ятати. Текст 

не має містити 

1 
по 3 

бали** 
3 бали 



94 

 

більше двох слів на 

орфограми, 

вивчення яких не 

передбачено 

програмою 

початкової школи 

6. 

Завдання 

закритого типу з 

вибором однієї 

відповіді серед 

трьох 

пропонованих 

варіантів для 

перевірки мовних 

знань 

1 по 1 балу 1 бал 

7. 

Завдання 

відкритого типу на 

встановлення 

послідовності або 

відповідності між 

6 компонентами 

для перевірки 

мовних знань 

1 по 1 балу 1 бал 

8. 

Завдання 

відкритого типу з 

короткою 

відповіддю для 

перевірки мовних 

знань 

1 по 1 балу 1 бал 

9. 

Творче 

завдання: 

побудова зв’язного 

висловлювання з 

3-4 речень (для 

шкіл з навчанням 

мовами 

національних 

меншин – 2-3 

речень** 

1 
по 2 

бали*** 
2 бали 

Разом 9 - 12 балів 

* навичка читання мовчки оцінюється 1 балом, якщо учень читає текст 

мовчки без артикуляції/тихого промовляння слів та прочитав його повністю за 

3 хвилини; якщо учень прочитав менше половини тексту, він не отримує 

жодного балу; 

** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання з 

урахуванням використовуваної лексики та наявності оцінних суджень, 

грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких 

передбачено навчальною програмою. 
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Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з 

математики 
Система завдань підсумкової контрольної роботи з математики має 

охоплювати усі змістові лінії програми без дублювання перевірки одного і 

того ж уміння в різних завданнях (не враховуючи обчислень). Цілісно 

підсумкова контрольна робота має забезпечувати перевірку уміння 

розв’язувати складену задачу на 3 дії, здійснювати/перевіряти обчислення, 

знаходити частину числа/числа за значенням його частини; знаходити 

значення виразу із змінною/розв’язувати просте рівняння; порівнювати 

величини з використанням перетворення іменованих чисел; знаходити 

периметр/площу прямокутника; називати геометричні фігури, їх ознаки. 

За формою подачі завдань підсумкова контрольна робота може бути: 

комбінованою, що складається із завдань, виконання яких потребують 

короткого або розгорнутого запису розв’язання; тестовою, що складається із 

тестових завдань закритого і відкритого типів (за вибором учителя). 

Комбінована/тестова підсумкова контрольна робота розробляється у двох 

рівноцінних варіантах. 

Роботу учень письмово оформлює на аркушах у клітинку (у тому числі на 

аркуші з тестовими завданнями)  зі штампом школи, дотримуючись вимог 

оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до 

завдань мають виконуватись на цих же аркушах. 

Вимоги до формування змісту комбінованої  підсумкової 

контрольної роботи з математики 

№ 

з/п 

Види 

завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

1. 
Задача 

на три дії 
1 

по 3 

бали* 
3 бали 

2. 

Завдання на 

перевірку 

обчислювальних 

навичок (3 види 

завдань на вибір): 

1 вираз з 

багатоцифровими 

числами на 3-4 дії, з 

дужками, або 2 

вирази на 2 дії, або 

4 вирази на 1 дію 

  

  

  

  

1/ 

2/ 

4 

  

  

  

  

по 2 бали/ 

по 1 балу/ 

по 0,5 

балів 

  

  

2 бали 

3. 

Завдання на 

порівняння 

величин з 

використанням 

перетворення 

іменованих чисел 

1 по 1 балу 1 бал 
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4. 

Розв’язування 

рівняння або 

знаходження 

значення виразу із 

змінною на 2 дії 

1 по 2 бали 2 бали 

5. 

Задача 

геометричного 

змісту (побудова 

відрізка, або 

прямокутника, або 

квадрата 

та 

знаходження 

довжини, або 

периметра, або 

площі)*** 

1 
по 2 

бали** 
2 бали 

6. 

Творче 

завдання або 

завдання з 

логічним 

навантаженням 

1 по 2 бали 2 бали 

Разом 7 - 12 балів 

Завдання для до формування змісту тестової підсумкової 

контрольної роботи з математики 

№ 

з/п 

Види 

завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

1. 

Завдання 

закритого типу з 

вибором однієї 

відповіді серед 

трьох 

пропонованих 

варіантів **** 

3 по 1 балу 3 бали 

2. 

Завдання 

відкритого типу на 

встановлення 

послідовності або 

відповідності між 

6 

компонентами**** 

 2 
по 1 

бали** 
2 бали 

3. 

Завдання 

відкритого типу з 

короткою 

відповіддю **** 

1 
по 2 

бали** 
2 бали 

4. 
Завдання 

відкритого типу з 
1 

по 3 

бали** 
3 бали 
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розгорнутою 

відповіддю (задача 

на 3 дії) 

5. 

Творче 

завдання або 

завдання з 

логічним 

навантаженням 

1 по 2 бали 2 бали 

Разом 8 - 12 балів 

* якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 

2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом; 

** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом. 

*** якщо складена задача (№ 1) передбачає знаходження площі, то у 

завданні № 5 пропонуємо знайти периметр/довжину, знаходження яких не 

пов’язано з площею фігури; 

****контрольна робота має містити одне завдання геометричного змісту, 

яке може бути подано в одному з позначених **** пунктів. 

Знижувати бал учню/учениці за оформлення письмової роботи не 

рекомендуються. 

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу 

Українська мова 
Ефективною формою проведення державної підсумкової атестації з 

української мови в 9 класі є диктант, текст якого укладають учителі  та 

затверджує керівник  закладу освіти. При цьому на розсуд педагогів 

можуть  підбиратися декілька варіантів. 

Під час підготовки варто враховувати тематику текстів, орієнтовно 

визначену в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми. 

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів. 

Визначаючи кількість слів, ураховують як самостійні, так і службові 

частини мови. 

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу 

ведеться від початку читання вчителем тексту. 

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці.  

Оформлення роботи 

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться 

штамп закладу загальної середньої освіти, на ньому зазначається дата, 

наприклад: 01.06.2019 р. Підпис роботи починається на сьомому рядку 

титульної сторінки: 

Робота 

на державну підсумкову атестацію 

з української мови за курс базової середньої освіти 

учня (учениці) 9 класу 

(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка) 

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву 

тексту, наприклад: 



98 

 

Диктант 

Символи України 

Методика проведення диктанту традиційна, однак під час державної 

підсумкової атестації має певні особливості. 

Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень 

щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. 

Після прочитання всього тексту читає перше речення,  учні уважно 

слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один 

раз. Після того, як учні запишуть речення, учитель читає його повністю з 

метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту. 

Учитель обов’язково вказує місце  поділу тексту на абзаци. Після запису 

всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між 

реченнями  і   надаючи  змогу учням ретельно перевірити написане й 

виправити допущені помилки. 

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної 

вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати. 

Диктант оцінюється однією  оцінкою на основі таких критеріїв: 

 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

 повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в 

диктанті кілька разів) вважаються однією  помилкою; однотипні помилки (на 

одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками; 

 розрізняють грубі помилки й  негрубі ( винятки з усіх правил; написання 

великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених 

від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна 

українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака 

поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у 

сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо 

інше не …;  пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні 

їх послідовності; 

 орфографічні та пунктуаційні помилки  на правила, що не включено до 

шкільної програми, виправляють, але не  враховують. Також не вважають за 

помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації; 

 за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на 

один бал. 

 

Нормативи оцінювання диктанту 

Бали 
Кількість 

помилок 
Бали Кількість помилок 

1 15-16 і більше 7 4 

2 13-14 8 3 

3 11-12 9 1+1(негруба) 

4 9-10 10 1 

5 7-8 11 1(негруба) 

6 5-6 12 - 
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Українська література 

Державна підсумкова атестація з української літератури в 9 класі 

проводиться у формі тестування. 

Тривалість виконання завдання в письмовій формі - 90 хвилин (час на 

вступну бесіду та інструктаж не враховується). 

Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, 

але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти. 

Кожен тест рекомендується складати з 25 завдань різної форми. 

Завдання 1-16 з вибором однієї правильної відповіді містить чотири  або 

п’ять  варіантів відповідей, з яких одна правильна. 

У завданнях 17–20 дев’ятикласники мають установити відповідність між 

елементами лівої та правої колонок та вписати літери в клітинки. 

Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-

24) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи 

речення. 

Завдання 25 передбачає написання розгорнутої відповіді на 

запропоноване запитання. Учні повинні надати  вичерпну відповідь, 

сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, 

позицію автора, зазначити, чи погоджується вони з такою позицією, й 

аргументувати свою думку. Виконуючи завдання, вони мають надати 

вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування 

тексту твору чи детальної характеристики героїв. Обсяг відповіді 100-200 слів. 

Зарубіжна література 
Завдання, які навчальні заклади готують для проведення атестації, 

повинні охоплювати навчальний матеріал 8 і 9 класів та містити не менше 

десяти варіантів завдань різної форми. Якщо кількість учнів у класі менша 

десяти, кожен з них отримує окремий варіант. 

На виконання завдання державної підсумкової атестації із 

зарубіжної  літератури відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та 

інструктаж не враховується). 

Завдання призначені для комплексної перевірки знань з навчального 

предмета і мають бути побудовані таким чином, щоб дати учням можливість 

показати вміння аналізувати та інтерпретувати художній текст, виявляти його 

розуміння, усвідомлення родової й жанрової специфіки, стильової 

своєрідності, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей 

поетики. 

У кожному варіанті повинні бути вміщені завдання різних форм: на 

обрання однієї правильної відповіді, встановлення послідовності, 

встановлення відповідності, завдання відкритого типу (учень має написати 

твір-мініатюру (обсяг 1 сторінка) на запропоновану тему. Максимальна 

кількість запитань в одному варіанті не повинна перевищувати 24. 

 Завдання 1–19 (на знання художніх текстів, біографій митців, 

особливостей літературних епох і напрямів, теоретико - літературних понять, 
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визначення твору за уривком) передбачають вибір однієї правильної відповіді 

із чотирьох запропонованих; 

 завдання 20 передбачає встановлення послідовності (учень має 

правильно розташувати запропоновані елементи, позначивши їх відповідними 

цифрами); 

 завдання 21–23 - встановлення відповідності (до кожного рядка, 

позначеного буквою, учень добирає відповідник, що позначений цифрою); 

 завдання 24 передбачає написання стислого твору-роздуму на 

запропоновану тему (ця творча робота має відображати сформованість 

базових знань із зарубіжної літератури, уявлення про художню літературу як 

мистецтво слова, уміння самостійно мислити, аналізувати різні за жанровою 

специфікою твори й висловлювати щодо них власні думки, спиратися на 

художні тексти, добирати відповідну форму вислову, визначати національну 

своєрідність твору). 

Відповіді тестів закритого типу учень має позначити в 

підготовленому  вчителем бланку відповідей. Якщо вказана відповідь є не 

правильною, бали за виконання завдання не нараховуються. 

Виконання завдання відкритої форми у вигляді твору-роздуму оцінюється 

відповідно до таких параметрів: 

 повнота розкриття теми; 

 посилання на літературні тексти, уміння їх аналізувати та 

інтерпретувати; 

 логічна послідовність викладу думок (наявність тези, аргументів, 

висновку); 

 чітка побудова (наявність вступу, основної частини, висновків); 

 структурна цілісність, переконливість наведених аргументів в основній 

частині твору, точність, зрозумілість думки; 

 образне мислення. 

За виконання творчого завдання учень може отримати максимум 3 бали. 

За наявності великої кількості орфографічних і пунктуаційних помилок 0,5 

бала знімається. 

Завдання відкритої форми учень виконує на окремому аркуші, виданому 

вчителем. 

Правильне виконання завдань кожного варіанта оцінюється 12 балами, 

що полегшує виставлення оцінки згідно з критеріями оцінювання знань і вмінь 

учнів із зарубіжної літератури. 

Мови і літератури корінних народів або національних меншин 

України 
У закладах загальної середньої освіти, де функціонують класи з 

навчанням чи вивченням мов корінних народів або мов національних 

меншин державна підсумкова  атестація з мови у 9 класі може проводитися у 

формі диктанту, переказу (докладного, стислого) або виконання тестових 

завдань. 
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Тексти диктантів та переказів для проведення державної підсумкової 

атестації мають бути доступними для учнів цієї вікової категорії та відповідати 

нормам сучасної літературної мови, ураховувати вимоги діючої навчальної 

програми. 

Тексти диктантів та переказів рекомендуємо обирати з творів класичної, 

сучасної, публіцистичної, науково-популярної літератури. Тематика текстів 

має стосуватися питань природи рідного краю, висвітлення питань культури 

спілкування, краси рідного слова;  історії, звичаїв і традицій, духовної 

культури й мистецтва народів, які мешкають на теренах України та світу; 

сенсу людського життя, проблем науки тощо.     

Одним із основних критеріїв добору текстів  має бути наявність 

стильової єдності, типологічної структури, що становить взаємодію різних 

функціонально-смислових типів мовлення. 

Диктант – одна з основних форм перевірки орфографічної та 

пунктуаційної грамотності. Обсяг його має складати 120-130 слів, але  він 

може бути збільшений до 160-200 слів в залежності від  рівня підготовки 

здобувачів базової повної освіти. Це стосується, в – першу чергу, тих, 

хто  навчається в гімназіях, ліцеях або класах з поглибленим вивченням мов. 

Час написання диктанту складає 1 астрономічну годину. 

Диктант оцінюється однією оцінкою за параметрами, вказаними у 

Методичних рекомендаціях щодо оцінювання результатів навчання російської 

мови та інших мов національних меншин (лист Міністерства освіти  і науки 

України від 30.08.2013 № 1/9-592). 

При оцінювання необхідно враховувати, що в окремих текстах можлива 

варіативність пунктуаційних знаків, що допускається правилами пунктуації, у 

зв’язку зі збереженням авторської пунктуації. 

За допомогою переказу (докладного або стислого) перевіряються: 

рівень комунікативної компетенції, орфографічна та пунктуаційна 

грамотність здобувачів базової повної освіти, їх уміння працювати з текстом, 

зв’язно та логічно викладати його зміст  за допомогою відбору відповідних 

мовних засобів, аргументовано доводити свої погляди. 

Обсяг текстів для переказу залежить від його виду (докладний або 

стислий)  та відповідно складає від 200 до 450 слів. 

Завданням докладного переказу є повне відтворення змісту тексту, при 

якому зберігається його послідовність, логіка розвитку дій, тип и стиль 

мовлення, композиційні і мовні особливості у тексті. 

При написанні стислого переказу коротко переказується  зміст тексту та 

акцентується увага на саме головне. 

На проведення переказу відводиться 90 хвилин. 

Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних 

балів за зміст та мовне оформлення/грамотність роботи (див. Методичні 

рекомендації  щодо оцінювання результатів навчання російської мови та 

інших мов національних меншин, затверджених листом Міністерства освіти  і 

науки України від 30.08.2013 № 1/9-592). 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60406/
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Державна підсумкова атестація з мови може відбуватися у тестовій 

формі. 
Вчитель має розробити не менше 10 варіантів тестових завдань, які 

передбачають перевірку знання та вміння здобувачів базової повної освіти 

розпізнавати вивчені мовні явища, групувати та класифікувати їх, виявляти 

розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в 

мовленні, сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, 

добираючи при цьому належну форму слова, потрібну лексему, відповідні 

засоби зв‘язку між частинами речення, між реченнями у групі пов‘язаних між 

собою тощо. 

Кожний варіант  має складатися з шести завдань двох форм закритого 

типу та однієї форми  відкритого типу, зокрема: 

 4 завдання з  вибором однієї правильної відповіді (закрита форма). До 

кожного завдання добирається 4-5 варіантів відповідей, з яких правильним 

може бути одна; 

 2 завдання на встановлення відповідності (закрита форма). Необхідно 

встановити відповідність між інформацією, яку позначено цифрами, та 

поняттями або прикладами, що позначено буквами, утворивши між ними 

логічні пари; 

 завдання відкритого типу - це читання та розуміння тексту (до тексту 

додаються групи завдань,  які потребують вибір однієї правильної відповіді та 

яким перевіряється розуміння тексту, його змісту, побудови, композиції) або 

завдання, яке передбачає написання власного висловлення. 

Варіанти завдань закритого типу розраховані на перевірку рівня 

сформованості мовних знань за такими розділами граматики: «Фонетика, 

орфоепія», «Лексикологія та фразеологія», «Склад слова та словотвір», 

«Орфографія», «Морфологія», «Синтаксис». 

Завдання відкритого типу (читання/розуміння тексту або написання 

висловлення) перевіряє рівень мовленнєвих умінь та навичок учня. 

На проведення державної підсумкової атестації у формі тестових 

завдань  відводиться 90 хвилин. 

Оцінювання здійснюється за 12-бальною системою. 

Державна підсумкова атестація з інтегрованого курсу 

«Література» (національної меншини та зарубіжної) у 9 класі може 

проводитися у формі твору або виконання тестових завдань. 

Пропонуємо виконувати твір у традиційному жанрі літературно-

критичної статті, а також у жанрі рецензії. 

Тестові завдання мають відповідати вимогам діючих навчальних 

програм. 

Рекомендуємо скласти до 10 варіантів тестових завдань наступних форм: 

завдання з  вибором  однієї правильної відповіді з чотирьох  або  двох 

правильних відповідей із 5 (6) запропонованих тощо; завдання на 

встановлення правильної послідовності викладення подій у художньому творі, 

розташування частин (глав) літературного твору, створення твору, життя 
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письменників, існування літературних та культурних епох, стилів, напрямів; 

завдання на встановлення відповідності (пропонується встановити 

відповідність  між певними літературними фактами, розміщеними у двох 

колонках); завдання з розгорнутою відповіддю тощо. 

Завдання мають бути побудовані таким чином, щоб учні змогли 

продемонструвати вміння розуміти та інтерпретувати художній текст, 

визначати родову й жанрову специфіку та стильову своєрідність художнього 

твору, багатство його ідейно-художнього змісту та особливості поетики, 

сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у 

зв’язках із літературною традицією України і світу. 

Максимальна кількість завдань в одному варіанті не повинна 

перевищувати 24. 

Робота над тестовими завданнями проводиться протягом 90 хвилин. 

Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями. 

Звертаємо увагу на те, що учителі, які розроблятимуть завдання для 

державної підсумкової атестації у тестовій формі, обов‘язково мають 

сформулювати критерії оцінювання, чітко зазначивши кількість балів для 

кожного із запропонованих завдань з урахуванням загальних критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів з мови та літератури. 

У закладах загальної середньої освіти, де функціонують класи з 

навчанням чи вивченням мов корінних народів або мов національних 

меншин державна підсумкова атестація з мовиу 11 класі може проводитися у 

формі переказу з творчим завданням або виконання тестових завдань. 

Рекомендуємо використовувати для переказу тексти різних стилів за 

різними типами мовлення (розповідь, опис, роздум). 

Оскільки основне завдання переказу - передати  текст послідовно та 

правильно, як певну смислову й структурну цілісність, то  творчі 

завдання  мають максимально наблизити учнів до створення додаткового 

тексту, пов’язаного з основним. 

До таких завдань можна віднести: оцінювання подій, про які 

розповідається в основному тексті; висловлення свого ставлення до осіб, 

подій, явищ в основному тексті; розповідь про те, що найбільше сподобалося 

в основному тексті й чому та інше. 

Обсяг тексту для переказу залежить від його виду та типів завдань та 

складає від 200 до 450 слів. 

Державна підсумкова атестація з мов національних меншин може 

проводитися і у тестовій формі. Завдання мають бути укладені відповідно до 

чинних навчальних програм  і надавати вчителю можливість перевірити та 

оцінити рівень сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій учнів, їх 

уміння реалізовувати свої знання в практичній діяльності. 

Рекомендуємо розробити не менше 10 варіантів тестових завдань різних 

ступенів складності. 

Завдання мають більш наближатися до форм і структури, 

рекомендованими при складанні зовнішнього незалежного 
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оцінювання.    Завдання відкритого типу не включають у себе готові варіанти 

відповідей та мають дати можливість учневі виявити вміння на практиці 

застосовувати отриманні знання, самостійно створивши власне 

висловлювання на дискусійну тему, в якому аргументовано підтримати або 

спростувати, подану в завданні думку. 

Тривалість виконання тестових завдань – 90 хвилин (час на вступну 

бесіду та інструктаж не враховується). 

Історія України. Всесвітня історія 
Завдання для ДПА мають бути зорієнтовані на визначення рівня 

навчальних досягнень учнів, які включають основні питання програми. 

Учитель готує кілька варіантів атестаційних робіт (наприклад, 10). Кожен 

з таких варіантів може містити по 22 тестових завдання з історії таких форм: 

 завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба 

вибрати одну правильну; 

 у завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно 

добрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрою; 

 у завданнях 19, 20 потрібно розташовувати історичні події у 

хронологічній послідовності; 

 завданнях 21, 22 мають сім варіантів відповідей, серед яких треба 

вибрати три правильні. 

Зміст тестових завдань повинен відповідати навчальним програмам для 

загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників з історії, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Під час виконання завдань учні мають виявити: 

 знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, 

хронології, картографії, історичних особистостей, культурно-історичних 

пам’яток; 

 уміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки 

історичних подій та явищ, оцінювати їхнє значення; 

 уміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, 

явищами, процесами та періодами; 

 уміння працювати з історичними джерелами: історичними 

документами, картами, схемами, фотоматеріалами тощо. 

Правознавство 
Державна підсумкова атестація з предмета «Правознавство» учнів 9-х 

класів проводиться в письмовій формі. 

Перевірка результатів навчання учнів основ правознавства  передбачає 

оцінювання засвоєних ними знань і сформованих умінь та навичок. 

При складанні завдань для ДПА вчителеві слід взяти до уваги наступне: 

 спрямування завдань на перевірку вмінь і навичок учнів, передбачених 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти; 

 відповідність завдань концепції та змісту чинної навчальної програми з 

предмета; 
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 різноманітність завдань, що уможливить виявлення й оцінювання рівня 

сформованості правової предметної компетентності дев’ятикласників у 

сукупності таких компетенцій як інформаційна (правові знання), логічна 

(розвиток юридичної логіки), процесуальна (правові вміння), аксіологічна 

(емоційно-ціннісне ставлення учня до правових явищ і процесів); 

 поточні зміни в чинному законодавстві України; 

 відповідність завдань віковим особливостям учнів 9-х класів (розвиток 

критичного мислення, вміння абстрагувати, життєвий досвід тощо); 

 можливість застосування для оцінювання 12-ти бальної шкали. 

Для проведення ДПА вчителеві слід підготувати не менше двох варіантів 

комплексних завдань. При цьому всі варіанти мають бути уніфікованими за 

формою й типами завдань. Кількість завдань у кожному варіанті від 4 до 6. 

Рекомендуємо у ДПА з курсу правознавства використовувати такі типи 

завдань: 

1. Тестові завдання на вибір однієї або кількох (варіант зі сполученням 

цифр) правильних відповідей. Виконання таких завдань зводиться до 

репродуктивного відтворення учнями наявних в них правових знань. Тестові 

завдання на пошук відповіді зі сполученням цифр передбачають обрання 

учнями варіанту, в якому значаться цифри, під якими містяться відповідні 

ознаки. Виконання такого типу завдання передбачає визначення ознак понять, 

складників явищ, етапів процесів у їх сукупності й виявляють уміння учнів 

співставляти та аналізувати правову інформацію, визначити, що відноситься 

до того чи іншого поняття (явища, процесу). 

2. Завдання зі встановлення відповідності. Такі завдання, як і попередні 

типи завдань, – це відтворення учнями на репродуктивному рівні набутих 

знань з правознавства. Алгоритм виконання учнями такого типу завдання 

зводиться до підшукування відповідностей (пар) між поняттями й 

визначеннями, назвами й описом тощо. 

3. Завдання з визначення поняття та ілюстрації його прикладом. 

Виконуючи такі завдання, учням слід відтворити поняття якомога точніше до 

дефініцій, поданих у нормативно-правових актах, або ж подати визначення 

поняття у сукупності його суттєвих ознак. Важливо, щоб учні 

продемонстрували вміння ілюструвати теоретичне положення конкретним 

прикладом, що й слугуватиме індикатором їхнього розуміння основних 

теоретичних положень правознавства. 

4. Завдання на виявлення трьох відмінностей між правовими поняттями. 

Такі завдання перевіряють вміння учнів розрізняти й порівнювати правові 

поняття, явища, процеси тощо. Для з’ясування відмінностей учневі слід 

спочатку визначити, до якого роду належать зазначені види понять, а потім 

знайти відмінне в них за визначеними лініями (показниками, критеріями) 

порівняння. 

5. Завдання з побудови логічного ланцюжка. Виконуючи завдання такого 

типу, учень має віднайти зайве поняття й пропущене в запропонованому 



106 

 

ланцюжку поняття, узагальнити й указати, якому правовому явищу чи процесу 

ці поняття відповідають. 

6. Завдання з виявлення помилок та/або недоречностей у запропонованих 

текстах. Такі завдання вимагають від учнів демонстрації засвоєних правових 

знань. 

7. Завдання з аналізу фрагмента юридичного документа (положення 

нормативно-правового акта). Такий аналіз здійснюється учнями за поданими 

до фрагмента запитаннями на кшталт: про яке поняття йдеться у фрагменті 

НПА; що означає це поняття; які правовідносини врегульовуються зазначеним 

положенням тощо. Відповідаючи на запитання до фрагменту НПА, учні мають 

віднайти і виписати основне поняття, згадуване у фрагменті, дати його 

визначення, продемонструвати свої знання пов’язаних з чільним поняттям 

питань/проблем тощо. 

8. Аналіз (розв’язання) правової ситуації за запитаннями до неї. 

Виконання такого завдання передбачає застосування учнями комплексу 

предметних знань (в тому числі й положень законодавства) й спрямоване на 

виявлення навичок учнів застосовувати набуті правові знання й предметні 

вміння, а також представляти оцінні судження щодо правових подій, явищ і 

процесів. 

Окремі завдання атестаційної роботи мають носити творчий характер і 

уможливлювати демонстрацію учнями вміння висловлювати власні емоційно-

оцінні судження щодо юридичних подій, явищ і процесів. 

При оцінюванні комплексних завдань для ДПА з правознавства 

рекомендується застосовувати загальноприйняту 12-ти бальну систему 

оцінювання. 

Оцінювання може бути, наприклад, таким: тестові завдання на вибір 

однієї правильної відповіді з чотирьох або тестові завдання на вибір кількох 

правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр) оцінюються по 

0,5 бала за кожну правильну відповідь чи комбінацію цифр; завдання на 

встановлення відповідності оцінюється в 1 бал, який виставляється при 

правильному знаходженні учнем усіх відповідностей (пар) у завданні; 

завдання з визначення поняття й наведення прикладу оцінюється в 2 бали, де 

виконання першої частини завдання – це 1,5 бали, а приклад – 0,5 бали; 

завдання з пошуку трьох відмінностей між правовими поняттями/явищами 

оцінюється в 0,5 бала за кожні правильні пари відмінностей однієї лінії 

порівняння; аналіз фрагмента юридичного документа оцінюється у 2 бали; 3-

ма балами оцінюється завдання з аналізу правової ситуації тощо. Утім, учитель 

може на власний розсуд застосовувати будь-яку систему оцінювання завдань 

з подальшим її «переведенням» у 12-ти бальну шкалу. 

Математика 
Державна підсумкова атестація з математики проводиться за програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме: «Математика. 5- 

9 класи» та «Навчальна програма для поглибленого вивчення математики в 8-

9 класах загальноосвітніх навчальних закладів», розміщені на сайті МОН. 
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Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 

варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по 

одному варіанту на кожного учня). Для учнів загальноосвітніх класів 

пропонується поділити роботу на 3 частини. Перша частина – 10-12 завдань у 

тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. 

Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів 

відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, 

якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють 

його вибір. 

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань 

відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються 

виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: 

число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення 

тощо учні виконують на чернетках. 

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини 

вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис 

розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав 

правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює 

вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні 

завчасно ознайомлені. 

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати 

четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що 

відповідають програмі поглибленого вивчення математики. У кожній із частин 

атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у 

орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають охоплювати весь курс 

математики 5-9 класу. Завдання третьої та четвертої частин атестаційної 

роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 

хв. для учнів загальноосвітніх класів. 

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну 

роботу протягом 180 хвилин. 

При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями 

оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему 

переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють. 

Інформатика 
Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться за 

навчальною програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Інформатика. 5–9 класи», затвердженою наказом МОН від 29.05.2015 № 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47455/
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585 та «Навчальною програмою поглибленого вивчення інформатики для 

учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 

варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по 

одному варіанту на кожного учня). Пропонується атестаційну роботу поділити 

на 3 частини. Перша частина – рекомендується подати 12-14 завдань у тестовій 

формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором 

кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності. 

Друга частина атестаційної роботи може містити одне завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму. Третя 

частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й може містити 2 

практичних завдання, одне з яких повинно передбачати написання програми. 

Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом 

відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Вихідні файли 

розв’язків завдань на комп’ютері роздрукувати на аркушах формату А4 або 

іншого доступного формату із заздалегідь поставленим штампом відповідного 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 120 

хв. При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями 

оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему 

переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють. 

Географія 
У ході підготовки завдань для проведення державної підсумкової 

атестації з географії вчитель має забезпечити перевірку закладених у 

оновлених навчальних програмах очікуваних результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів, які включають змістовий, діяльнісний, 

ціннісний та світоглядний компоненти. 

Реалізація компетентнісного підходу до освітньої діяльності учнів 

забезпечується системою перевірки й оцінювання навчальних результатів, яку 

вчитель формує опираючись на можливості та інтелектуальний потенціал 

учнів, використовуючи місцевий, в тому числі, краєзнавчий матеріал. 

Одним із засобів формування, перевірки та оцінювання рівня 

сформованості предметних географічних компетентностей є застосування 

компетентнісно-орієнтованих завдань, які дозволять визначити здатність 

учнів використовувати природничо-наукові знання у ситуаціях, що близькі до 

реальних та пов'язані з різноманітними аспектами навколишньої дійсності: 

життя школи, суспільства, особистого життя учнів тощо. 

Використовуючи сучасні методи, види, способи і прийоми контролю 

навчальних досягнень учнів з географії, вчитель розробляє алгоритми 

проектування і застосування компетентнісно-орієнтованих завдань з 

географії, які компонуються у дидактичні тести, і є системою запитань та 

поступово ускладнених завдань специфічної форми, що забезпечує якісну, 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47455/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
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ефективну та об’єктивну оцінку структури й вимірювання рівня 

сформованості предметно-географічних компетентностей учнів. 

Змістове наповнення завдань передбачає формування не лише знань, а й 

способів діяльності, здатності застосовувати вивчене у різноманітних 

навчальних і життєвих ситуаціях, висловлювати власні судження, 

обґрунтовуючи їх, здійснювати логічні міркування, оцінювальні дії, 

формулювати висновки тощо. 

Зміст завдань має сприяти формуванню в учнів, крім предметної, також 

ключових компетентностей: уміння вчитися, спілкуватися    державною, 

рідною та іноземними мовами, математичної, соціальної, гендерної, 

громадянської, загальнокультурної, підприємницької, 

здоров’язбережувальної компетенції. 

За таких умов вимірюється не рівень опанування конкретним 

географічним змістом, а здатність і готовність застосування загально-

навчальних і предметних знань та умінь. Такими завданнями передбачено 

використання наукових методів дослідження або обґрунтування певних 

положень на основі як освоєних знань і умінь, так і спостережень та 

досліджень. Реальні задачні ситуації мають бути пов’язані з актуальними 

проблемами, які виникають у житті кожної людини (розрахунки, роботи з 

картами, усвідомлення наслідків глобального потепління, вирубки лісів тощо). 

Важливу роль у реалізації компетентнісного підходу мають відіграти 

навчальні завдання, що спрямовуються на пояснення фактів, процесів, явищ, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків, відкриття нових знань або 

способів дій, розв’язання проблем практичного характеру, робота з 

контурними картами тощо для забезпечення у процесі перевірки практичного 

значення вивченого, застосування набутих знань та вмінь у нестандартних, 

змінених умовах. 

Через компетентнісно-орієнтовані завдання, можлива також реалізація 

наскрізних змістових ліній: «Екологічна безпека та сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та 

фінансова грамотність», які є засобом інтеграції ключових та загально-

предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів. 

Зміст окремих завдань варто спрямувати на формування (ціннісний 

компонент) мотиваційної сфери (визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, 

прагнень); соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної 

самосвідомості); особистісних цінностей (гуманність, працелюбність, 

чесність, правдивість тощо); соціальної поведінки; громадянської позиції, 

інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих 

пріоритетів. 

Тематичне наповнення завдань вчитель готує за навчальною програмою 

за курси з 6-го по 9-й клас, при цьому важливо узгодити тестові завдання за 

темами та врівноважити за ступенем складності. Для проведення атестації 

вчитель на свій розсуд готує декілька варіантів завдань за відповідною 
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формою. Кожен варіант має тестові завдання різних типів і рівнів складності, 

зокрема: 

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох 

запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, 

термінів, умінь працювати із джерелами інформації (всього 8 завдань, з них 

кожні 2 завдання формуються за темами від 6 по 9 клас); 

2) завдання на визначення відповідності передбачають вибір 

взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних 

зв’язків (4 завдання, кожне  завдання формується за темами від 6 по 9 клас); 

3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є 

правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні 

ознаки окремих об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ 

тощо (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас); 

4) два завдання (одне з яких стосуватиметься курсу «Україна у світі: 

природа населення», а інше – «Україна і світове господарство»), що 

передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать 

можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити 

аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні 

процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій 

ситуації, порівнювати географічні об’єкти і явища, пояснювати розвиток і 

просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх 

істотних ознак, встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та 

недоліків природних та економічних умов, уміння застосовувати наявні 

знання і компетенції для вирішення запропонованого завдання; 

5) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді 

виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку 

відповідей; (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас); 

6) також необхідно розробити одне завдання на контурній карті, що 

передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку 

легенди карти. Це завдання даватиме змогу визначити картографічну 

грамотність та знання особливостей просторового розміщення об’єктів і явищ. 

Під час виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма 

правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на 

контурній карті. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і 

записи здійснюються тією ж ручкою, що й інші завдання. (завдання 

формуються за темами від 6 по 9 клас). Для підготовки завдання пропонуємо 

підготувати контурні карти світу та України, а завдання формувати з 

врахуванням формату карти. 

Отже, кожен варіант такої атестаційної роботи налічуватиме: 16 тестових 

завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають 

розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 

завдання на контурній карті. 
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Для класів з поглибленим вивченням географії пропонується додати до 

атестаційної роботи ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге 

– теоретичного, творчого характеру. 

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин. Для класів з 

поглибленим вивченням географії - 120 хвилин. 

Виконання атестаційної роботи не передбачає використання атласів та 

інших джерел картографічної та візуальної інформації. 

Біологія 
Атестаційна робота з біології укладається вчителем із завдань, що 

відповідають змісту і очікуваним результатам навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, визначеним навчальною програмою з біології для 6–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804. 

Атестаційна робота складається із завдань різних рівнів складності:  

 завдання на відтворення знань, які передбачають уміння розпізнавати 

типові біологічні об’єкти, процеси, явища; давати визначення основних 

біологічних понять; користуватися біологічними термінами і поняттями тощо; 

 завдання на застосування знань, які передбачають використання уміння 

описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси, 

закономірності; складати схеми схрещування, ланцюги (мережі) живлення в 

екосистемах; розв’язувати елементарні вправи з реплікації, транскрипції, 

трансляції; описувати і пояснювати результати експерименту, дані таблиць, 

графіків; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити 

висновки; використовувати знання у практичній діяльності. 

Атестаційна робота має включати 50 % завдань на відтворення і 50 % 

завдань на застосування знань і охоплювати різні теми курсу біології основної 

школи. 

Елементи змісту атестаційної роботи: 

 методи вивчення живих об’єктів (спостереження, опис, вимірювання, 

експеримент); 

 загальні ознаки рослин, грибів, бактерій, тварин, їх значення у природі 

та використання у практичній діяльності людини; 

 особливості організму людини, його будови та процесів життєдіяльності 

(тканини, органи і системи органів, процеси життєдіяльності, внутрішнє 

середовище, імунітет, нейрогуморальна регуляція процесів життєдіяльності, 

профілактика захворювань, надання долікарської допомоги); 

 хімічний склад і структура клітини; еукаріотична і прокаріотична 

клітини; особливості рослинних і тваринних клітин; клітинний цикл, мітоз, 

мейоз; статеві клітини, запліднення; хромосоми, гени, генетичний код; 

біосинтез білка; 

 методи генетичних досліджень; генотип і фенотип; закони Менделя; 

генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю; форми мінливості; види 

мутацій; 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/
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 екосистеми, їх різноманітність; харчові зв’язки, потоки енергії та 

колообіг речовин в екосистемах;   екологічні фактори; взаємодія видів в 

природі; біосфера. 

До атестаційної роботи включаються: 

 тестові завдання закритої форми (з однією правильною відповіддю, з 

кількома правильними відповідями, на встановлення відповідності); 

 завдання відкритої форми (з короткою та розгорнутою відповіддю); 

 завдання, які передбачають здійснення аналізу діаграм, графіків, 

таблиць, текстів. 

Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та 

їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт 

визначає вчитель. Для укладання атестаційних робіт учитель може 

використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової 

атестації з біології, або інші збірники завдань з біології, що мають відповідний 

гриф, з урахуванням вимог, що зазначені вище. 

Хімія 
Атестаційна робота з хімії укладається вчителем із завдань, що 

охоплюють різні теми курсу хімії основної школи у такому співвідношенні: 

 15% – 7 клас – початкові хімічні поняття; прості речовини метали і 

неметали; 

 45% – 8 клас – кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами; 

основні класи неорганічних сполук; періодичний закон і періодична система 

хімічних елементів Менделєєва; будова атома хімічний зв’язок і будова 

речовини; 

 40% – 9 клас – розчини; хімічні реакції; найважливіші органічні сполуки. 

Атестаційна робота складається із завдань різних типів і рівнів 

складності, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання 

на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної 

послідовності; завдання з короткою відповіддю, серед яких завдання на 

відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук, завдання 

на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до 

них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах; завдання з 

розгорнутою відповіддю, серед яких задачі різних типів, які передбачають 

розгорнутий запис розв’язування задачі з обґрунтуванням кожного етапу. 

До атестаційної роботи включаються завдання на визначення рівня 

сформованості основних умінь та способів дій, які можна пропонувати як в 

тестовій формі, так і у вигляді завдань з короткою або розгорнутою 

відповіддю, а саме: 

 називати речовини за їх формулами, типи хімічних реакцій; 

 складати формули найважливіших неорганічних та органічних сполук 

вивчених класів, схеми будови атомів перших 20 елементів періодичної 

системи, рівняння хімічних реакцій; 

 характеризувати елементи (від Гідрогену до Кальцію) за їх положенням 

у періодичній системі та особливості будови їх атомів, хімічні властивості 
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речовин – представників різних класів неорганічних сполук, процеси 

окиснення і відновлення; 

 визначати належність речовин до певного класу, тип хімічної реакції, 

вид хімічного зв’язку у типових прикладах, ступінь окиснення елементів, 

можливість перебігу реакцій йонного обміну; 

 обчислювати об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газів, 

масу, об’єм, кількість речовини реагентів та продуктів реакції, об’ємні 

відношення газів за хімічними рівняннями. 

Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та 

їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт 

визначає вчитель. Для укладання атестаційних робіт можна використовувати 

збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з хімії, або 

інші збірники завдань з хімії, що мають відповідний гриф. 

Під час проведення державної підсумкової атестації з хімії учням 

дозволяється користуватися калькуляторами і таблицями: «Періодична 

система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», «Розчинність кислот, солей, 

основ та амфотерних гідроксидів у воді», «Ряд активності металів». 

Фізика 
Атестаційна робота укладається вчителем із завдань різних типів і рівнів 

складності з усіх розділів базового курсу фізики співвідносно навчальному 

часу, передбаченому на вивчення певної теми. Завдання добираються 

вчителем так, щоб вони надали можливість визначити   розуміння учнями 

основних фізичних понять і законів, уміння аналізувати фізичні явища та 

процеси, сформованість навичок розв’язання задач. 

Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати 

збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізики, або 

інші збірники завдань з фізики, що мають відповідний гриф. Час, який 

відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в 

атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель. 

До складу атестаційної роботи можуть бути включені завдання у тестовій 

формі на встановлення однієї правильної відповіді з 4-5 запропонованих; 

завдання на встановлення відповідності. Ці завдання спрямовані на 

визначення рівня засвоєння основних понять, уміння здійснювати нескладні 

розрахунки тобто на репродуктивне відображення навчального матеріалу. 

До атестаційної роботи обов’язково включаються завдання на 

застосування знань, що передбачають розгорнуту відповідь. Такі завдання 

потребують повної, логічної, розгорнутої відповіді з визначенням сутності 

запропонованих у завданні фізичних явищ, формулюванням фізичних законів, 

аналізом явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, таблиць 

або схем та обґрунтування. 

Обов’язковою складовою атестаційної роботи є завдання з 

використанням графіків, рисунків, а також задачі: типові та комбіновані. 

Під час оцінювання виконання задач звертають увагу на такі вимоги щодо 

оформлення розв’язку задачі: 
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 запис умови в скороченому вигляді; 

 переведення одиниць фізичних величин в одиниці Міжнародної системи 

одиниць; 

 логічна послідовність вибору фізичних формул і виведення кінцевої 

формули; 

 хід розв’язання з усіма послідовними діями і необхідними поясненнями, 

графічними ілюстраціями; 

 аналіз і перевірка вірогідності отриманого результату; 

 запис повної відповіді, якщо потрібно знайти декілька величин або 

результатів. 

Для класів з поглибленим вивченням фізики пропонується включити в 

атестаційну роботу більше завдань високого рівня складності. Критерієм 

складності для завдань у тестові формі є кількість логічних кроків, які 

потрібно виконати для його розв’язання. 

Під час проведення державної підсумкової атестації з фізики учням 

дозволяється користуватися калькуляторами. Оскільки під час атестації учні 

не можуть користуватися додатковою літературою потрібно всі дані, що 

необхідні для розв’язування завдання, наводити в тексті завдання. 

Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та 

їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт 

визначає вчитель. 

Генеральний директор 

директорату шкільної 

та дошкільної освіти                                    Андрій Осмоловський 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 415 від 01 квітня 2019 року 

Про деякі питання організації у 2019 році 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

у зв'язку із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 (із змінами), пункту 

5 Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 р. № 903-р (із змінами), з метою забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58586/
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затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 

р. № 988-р (із змінами), та якісної підготовки педагогічних працівників в 

умовах реформування галузі освіти  

НАКАЗУЮ: 

1. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних 

адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування, закладів 

післядипломної педагогічної освіти, Державній науковій установі «Інститут 

модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю.І.) забезпечити в межах чинного 

законодавства: 

1) організацію підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою 

навчання: 

 вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками 

експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової 

освіти; 

 вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками 

експерименту із запровадження інтегрованого курсу природничих дисциплін; 

 вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками 

експерименту із запровадження електронних підручників; 

 вчителів початкової школи; 

 асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням; 

 вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних 

меншин; 

 вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів початкової школи; 

 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів; 

 директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, 

виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого 

закладу освіти, що забезпечує початкову освіту); 

 директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, 

виховної) роботи закладів загальної середньої освіти, які є учасниками 

експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової 

освіти; 

 директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, 

виховної) роботи закладів загальної середньої освіти, які є учасниками 

експерименту із запровадження інтегрованого курсу природничих дисциплін; 

 директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, 

виховної) роботи закладів загальної середньої освіти, які є учасниками 

експерименту із запровадження електронних підручників; 

2) організацію підготовки тренерів-педагогів, супервізорів; 

3) формування та погодження переліку тренерів-педагогів, які пройшли 

підготовку для підвищення кваліфікації категорій педагогічних працівників, 

зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього наказу; 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
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4) сприяти продовженню підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи та безперешкодному оформленню документів педагогічним 

працівникам про проходження ними підвищення кваліфікації. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник Міністра                          В. А. Карандій 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 421 від 01 квітня 2019 року 

Про проведення фінальних етапів 

Всеукраїнських учнівських турнірів 

юних журналістів, юних істориків, 

юних філософів та релігієзнавців, 

у 2018/2019 навчальному році 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2018/2019 навчальному році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді НАКАЗУЮ: 

1. Провести фінальні етапи Всеукраїнських учнівських турнірів юних 

журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців у 2018/2019 

навчальному році (далі - фінальні етапи Всеукраїнських турнірів). 

2. Головному управлінню загальної середньої та дошкільної освіти 

директорату дошкільної та шкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити 

контроль за проведенням фінальних етапів Всеукраїнських турнірів. 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційне та науково-методичне 

забезпечення проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів. 

4. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої 

влади, інститутам післядипломної педагогічної освіти, закладам освіти, 

відповідальним за організацію та проведення фінальних етапів 

Всеукраїнських турнірів у 2018/2019 навчальному році, забезпечити їх 

проведення згідно з додатком 1 у строки, визначені додатком 2. 

5. Призначити: 

1) координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів у складі 

згідно з додатком 3; 

2) експертів-консультантів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів у 

складі згідно з додатком 4. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306_1.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306_2.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306_3.pdf
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6. Утворити оргкомітети і журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 

згідно з додатками 5-10. 

7. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів 

виконавчої влади, ректорам (директорам) інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, установ та закладів освіти відрядити учасників, керівників 

команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та журі фінальних етапів 

Всеукраїнських турнірів до місць проведення згідно з додатками 5-10. 

8. Фінансування проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 

здійснюється в межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами, та за 

рахунок коштів, не заборонених законодавством. 

9. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів 

та координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів здійснюється за 

рахунок установ, у яких вони працюють чи навчаються. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник Міністра                                   В. А. Карандій 
 

Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306.pdf 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 431 від 02 квітня 2019 року 

Про внесення відомостей 

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 17 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», підпункту 89 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.10.2014 № 630, з метою приведення у відповідність до 

законодавства установчих документів закладів освіти НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України, забезпечити своєчасне внесення 

відомостей про головних бухгалтерів, які можуть вчиняти дії від імені закладів 

освіти, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної 

реєстрації, відповідно до законодавства України. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

управління бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера 

Поливач Л. Л. 

Державний секретар                 Павло Полянський 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1168 від 02 квітня 2019 року 

Керівникам закладів післядипломної 

педагогічної освіти, Центрів розвитку 

http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306_4.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306_5.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64280/5ca3704630eb8197500306.pdf
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
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місцевого самоврядування 

Щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

опорних шкіл у 2019 році 

На виконання статті 59 Закону України «Про освіту», враховуючи п. 5 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів 

на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики» 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 

13 грудня 2017 р. № 903-р, постанови Кабінету Міністрів України від 

27.02.2019 р. № 130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 17.01.2018 р. № 17- р «Про додаткові заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році» із змінами з метою 

здійснення організаційного забезпечення проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, просимо до 26.04.2019 надати інформацію до 

Інституту модернізації змісту освіти щодо стану організації підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, що працюють в опорних школах, в 

тому числі в опорних школах в ОТГ (згідно додатку 1) на електронну адресу: 

viddilppo@gmail.com (Гунько Лілія Вікторівна). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. № 

130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» кошти освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам спрямовуються на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

В тому числі на підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, зокрема, на підвищення кваліфікації 

вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної 

середньої освіти. 

В.о. директора                           Ю. І. Завалевський 
 

Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/642/64271/List_IMZO_vid_02_04_2019_N22 1 1

0/1168.pdf 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 436 від 03 квітня 2019 року 

Про затвердження деталізованого 

плану заходів МОН з виконання 

плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік 
На виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018 року № 1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду 

на 2019 рік» НАКАЗУЮ: 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58586/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64116/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58979/
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64271/List_IMZO_vid_02_04_2019_N22_1_10-1168.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64116/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64116/
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64271/List_IMZO_vid_02_04_2019_N22 1 10/1168.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/642/64271/List_IMZO_vid_02_04_2019_N22 1 10/1168.pdf
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1. Затвердити деталізований план заходів Міністерства освіти і науки 

України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік (далі - 

Деталізований план заходів), що додається. 

2. Першому заступнику, заступникам Міністра освіти і науки України 

відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію 

робіт з виконання Деталізованого плану заходів та постійний контроль за 

дотриманням строків виконання. 

3. Керівникам структурних підрозділів МОН, центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра освіти і науки України, у межах 

повноважень: 

1) забезпечити безумовне виконання Деталізованого плану заходів 

відповідно до зазначених строків; 

2) щосереди надавати  директорату стратегічного планування та 

європейської інтеграції оперативну інформацію о про стан виконання 

Деталізованого плану заходів для інформування Офісу реформ Кабінету 

Міністрів України та підготовки зведеної інформації до апаратної наради 

МОН; 

3) щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу надавати 

інформацію про стан виконання Деталізованого плану заходів та основні 

досягнення із зазначенням кількісних і якісних показників за формою згідно 

з додатком; 

4) у двотижневий строк після завершення календарного року надати 

річний звіт про виконання Деталізованого плану заходів; 

5) у разі необхідності за 10 днів до закінчення строків забезпечити 

подання для розгляду на засіданні відповідного урядового комітету 

пропозицій щодо перенесення строків виконання завдань у межах 

календарного року із зазначенням підстав такого перенесення. 

4. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 

(Новосад Г.І.): 

1) забезпечити оперативне внесення інформації про стан виконання 

Деталізованого плану заходів до електронної системи моніторингу виконання 

плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік; 

2) двічі на місяць надавати оперативну інформацію про стан виконання 

заходів Офісу реформ Кабінету Міністрів України та здійснювати підготовку 

зведеної інформації до апаратної наради МОН; 

3) щоквартально до 1 числа наступного місяця надавати Кабінетові 

Міністрів України узагальнену інформацію про основні досягнення у сферах 

освіти і науки із зазначенням кількісних і якісних показників; 

4) у місячний строк після завершення календарного року підготувати та 

надати Кабінетові Міністрів України річний звіт про стан виконання 

Міністерством освіти і науки плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного 

секретаря Міністерства освіти і науки України П. Б. Полянського. 

http://osvita.ua/doc/files/news/645/64501/5cbf0802dc861831675220.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64501/5cbf0802dc861831675220_1.pdf
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Міністр           Лілія Гриневич 
 

Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/645/64501/5cbf0802dc861831675220.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 468 від 10 квітня 2019 року 

Про проведення конкурсних 

відбірково-тренувальних зборів 

кандидатів до складу команд учнів 

України для участі у міжнародних 

учнівських олімпіадах 2019 року 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, п.1 

розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 

року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 

року № 8/ 32979, на підставі спільних рішень оргкомітетів та журі IV етапу 

відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2018/2019 навчальному році, з метою підготовки учнів та визначення 

остаточного персонального складу команд учнів України для участі у 

міжнародних учнівських олімпіадах з математики, фізики, хімії, інформатики, 

біології, астрономії у 2019 році НАКАЗУЮ: 

1. Провести конкурсні відбірково-тренувальні збори кандидатів до складу 

команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах 2019 року на 

базі закладів освіти та у строки, визначені додатком. 

2. Затвердити: 

1) список учасників кандидатів до складу команд учнів України для участі 

у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів 2019 року (далі 

- конкурсні відбірково-тренувальні збори) згідно з переліком, що додається; 

2) склад викладачів конкурсних відбірково-тренувальних зборів згідно з 

переліком, що додається. 

3. Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Губерський Л. В.), інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Ткаченко Н. В.), 

Українському фізико-математичному ліцею Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Салівон Г. І.), Кременчуцькому 

педагогічному коледжу імені А. С. Макаренка (Гальченко І. В.) забезпечити 

необхідні умови для проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів 

та збереження здоров’я і життя їх учасників. 

http://osvita.ua/doc/files/news/645/64501/5cbf0802dc861831675220.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
http://osvita.ua/doc/files/news/643/64319/5caee5c65f2f9374659537.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/643/64319/5caee5c65f2f9374659537_1.pdf
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4. Визначити відповідальними за організаційно-методичне забезпечення 

конкурсних відбірково-тренувальних зборів: з математики, інформатики - 

Панькова А. В., начальника відділу електронних освітніх ресурсів Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - Інститут) з 

фізики - Кремінського Б. Г., головного наукового співробітника сектору 

науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю відділу 

роботи з обдарованою молоддю Інституту, з хімії - Черепіну Н. В., методиста 

вищої категорії сектору організаційно-методичної роботи відділу роботи з 

обдарованою молоддю Інституту, з біології - Фіцайло С. С., заступника 

начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних 

меншин Міністерства освіти і науки України, з астрономії - Вернидуб О. М., 

наукового співробітника сектору організаційно-методичної роботи відділу 

роботи з обдарованою молоддю Інституту. 

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити координацію та організаційно-методичне 

забезпечення конкурсних відбірково-тренувальних зборів. 

6. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів 

виконавчої влади: 

1) відрядити учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів у 

строки, визначені додатком, та забезпечити їх супровід у дорозі; 

2) звільнити учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів, учнів 

9 класів, від державної підсумкової атестації у 2018/2019 навчальному році. 

7. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 

(Ткаченко О. Л.), Інституту (Завалевський Ю. І.) забезпечити фінансування 

видатків на проведення відбірково-тренувальних зборів відповідно до 

затвердженого кошторису. 

8. Відповідальним за організаційно-методичне забезпечення конкурсних 

відбірково-тренувальних зборів подати до Інституту результати їх проведення 

та пропозиції щодо персонального складу команд учнів України для участі у 

міжнародних учнівських олімпіадах з математики, фізики, хімії, інформатики, 

біології, астрономії у 2019 році. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник Міністра                             В. А. Карандій 
 

Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/643/64319/5caee5c65f2f9374659537.pdf 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

№ 376 від 17 квітня 2019 року 

Деякі питання надання субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення та ремонт 

існуючих спортивних комплексів 

при загальноосвітніх навчальних 
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закладах усіх ступенів 

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів 

при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів, що додаються. 

Прем’єр-міністр України                          В. Гройсман 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 квітня 2019 р. № 376 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів 

при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих 

спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

ступенів (далі — субвенція). 

У цих Порядку та умовах поняття “створення та ремонт існуючих 

спортивних комплексів” (далі — створення спортивних комплексів) означає 

будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих 

спортивних залів, приміщень для фізкультурно-спортивних занять, 

плавальних басейнів, стадіонів, стрілецьких тирів, стрільбищ, спортивних 

полів, ядер, майданчиків, інших відкритих площинних споруд, а також їх 

комплексів при опорних закладах освіти, закладах загальної середньої освіти 

(сільська місцевість — не менше 100 учнів у такому закладі, міська місцевість 

— не менше 300 учнів). 

2. Головним розпорядником субвенції є МОН. 

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються 

рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства. 

3. Умовами надання субвенції є: 

 співфінансування з місцевих бюджетів створення спортивних 

комплексів; 

 належність спортивного комплексу до об’єктів комунальної власності; 

 наявність відведеної в установленому порядку відповідної земельної 

ділянки та затвердженої проектної документації; 

 завершення створення спортивних комплексів, їх облаштування 

спортивним інвентарем і обладнанням та належне забезпечення подальшої 

експлуатації (у наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих бюджетів 

або інших джерел, не заборонених законодавством; 

 забезпечення створення спортивних комплексів з дотриманням вимог 

щодо безперешкодного доступу до них маломобільних груп населення. 

4. Створення спортивних комплексів здійснюється на засадах 

співфінансування: 
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 для закладів, які фінансуються з обласного бюджету або розташовані у 

м. Києві та містах обласного значення, не більш як 70 відсотків — за рахунок 

субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

 для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних 

громадах, не більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 10 

відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

 для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських 

населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, 

не більш як 95 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків — 

за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

5. Включення спортивного комплексу до переліку спортивних 

комплексів, на створення яких планується спрямувати субвенцію (далі — 

перелік), здійснюється відповідно до обґрунтованих пропозицій комісії, що 

сформовані за результатами розгляду письмових заяв та інших документів, 

поданих МОН обласними держадміністраціями за пропозиціями районних 

держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад і Київською міською 

держадміністрацією. 

До письмової заяви додаються гарантійний лист засновника закладу 

загальної середньої освіти щодо дотримання ним умов, передбачених пунктом 

3 цих Порядку та умов, та план реалізації проекту створення спортивного 

комплексу за формою згідно з додатком. 

Заяви та інші документи приймаються протягом 30 календарних днів з 

дня набрання чинності цими Порядком та умовами. 

6. Комісія проводить перевірку та оцінку заяви та інших доданих до неї 

документів на відповідність цим Порядку та умовам протягом 30 календарних 

днів з дня завершення строку їх подання та готує за результатами розгляду 

обґрунтовані пропозиції щодо включення спортивного комплексу до переліку 

з урахуванням: 

 строків завершення проекту створення спортивного комплексу, ступеня 

будівельної готовності та результатів аналізу ризиків, пов’язаних з його 

створенням; 

 обсягів співфінансування з місцевого бюджету та фінансового 

забезпечення створення спортивного комплексу; 

 значущості очікуваного соціального ефекту від створення спортивного 

комплексу, реалістичності його досягнення в разі залучення мінімального 

обсягу субвенції. 

Якщо документи, що додаються до заяви, подано не в повному обсязі або 

їх оформлено з порушенням вимог цих Порядку та умов, комісія приймає 

рішення про відхилення заяви, про що повідомляється місцевій 

держадміністрації, яка їх подала. 

Комісія має право отримувати від місцевих держадміністрацій та 

виконавчих органів місцевих рад додаткову інформацію, необхідну для 

забезпечення підготовки обґрунтованих пропозицій. 

http://osvita.ua/doc/files/news/645/64528/5cd2f3dd19fcb806659324.doc
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У разі коли загальна вартість створення спортивних комплексів, які 

комісія пропонує включити до переліку, перевищує загальний обсяг субвенції, 

передбачений державним бюджетом, комісія звертається до місцевих 

держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад з пропозицією 

збільшити обсяг співфінансування з місцевого бюджету і подати уточнені 

документи, що додаються до заяви. 

За результатами розгляду зазначених документів комісія вносить 

Міністрові освіти і науки обґрунтовані пропозиції щодо розподілу субвенції 

між окремими місцевими бюджетами та включення спортивних комплексів до 

переліку. 

7. До складу комісії включаються представники МОН, Мінмолодьспорту, 

Мінрегіону, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за 

рішенням зазначеного Комітету (за згодою). 

Персональний склад комісії затверджує МОН. 

Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки. 

Діяльність комісії провадиться на засадах відкритості та 

гласності, незалежності, об’єктивності і обґрунтованості рішень комісії. 

Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності. 

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності — заступник голови. 

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як 

половина членів її затвердженого складу. 

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем і оприлюднюється на офіційному веб-

сайті МОН протягом семи робочих днів з дати проведення засідання. 

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення 

протоколів засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії 

проекту пропозицій щодо розподілу субвенції між окремими місцевими 

бюджетами та включення спортивних комплексів до переліку здійснює 

секретар комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії 

без права голосу. 

8. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами 

затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету за поданням МОН. 

Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами повинен містити 

коди та назви місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, 

обсяги субвенції, назви спортивних комплексів та їх місцезнаходження. 

Зміни до розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами 

вносяться за поданням МОН на підставі пропозицій комісії, сформованих з 

урахуванням вимог, установлених пунктами 5 і 6 цих Порядку та умов, та 

належного обґрунтування щодо необхідності внесення таких змін, що 

надійшло від Київської міської, обласних держадміністрацій. 

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів 

капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного 
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фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 

2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, 

ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 

23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 

послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 

2014 р., № 34, ст. 916). 

10. Проектна документація для створення спортивних комплексів 

готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, 

ст. 1674). 

Титули об’єктів створення спортивних комплексів затверджуються 

відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких 

здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 

гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 

17; 2015 р., № 97, ст. 3320). 

Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник 

України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку 

казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 

затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407. 

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому 

законом порядку. 

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації 

про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття 

рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, 

пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому 

законодавством порядку. 

13. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа МОН 

інформацію про використання субвенції та хід створення спортивних 

комплексів. 

14. МОН подає щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про 

використання субвенції у розрізі спортивних комплексів. 

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 

ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1388 від 18 квітня 2019 року 

Потенційним учасникам конкурсного відбору 

проектів електронних підручників у 2019 році 

Щодо конкурсного відбору 

проектів електронних підручників у 2019 році 

На виконання Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд» у 2018-2020 роках, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1088, відповідно до 

підпункту 4 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності навчальних закладів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 284 (зі змінами) та 

пункту 24 Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р (із змінами) Міністерством 

освіти і науки України у 2019 році заплановано проведення конкурсного 

відбору проектів електронних підручників для 2, 5, 6, 10 та 11 класів закладів 

загальної середньої освіти з 10 назв, які подано у додатку. 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів електронних 

підручників для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2018 року № 790, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 

925/32377 у конкурсному відборі можуть приймати участь електронні 

підручники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

розпочинає прийом проектів електронних підручників для розгляду їх 

відповідними комісіями на предмет надання їм грифу рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України. 

В. о. директора                      Ю. І. Завалевський 
Додаток 

до листа ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

від 18.04.2019 р. 

№ 22.1/10-1388 

Перелік електронних підручників для проведення конкурсного 

відбору у 2019 році: 
1. «Я досліджую світ» електронний підручник з інтегрованого курсу для 

2 класу закладів загальної середньої освіти. 

2. «Мистецтво» електронний підручник з інтегрованого курсу для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58586/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61985/
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3. «Вступ до історії» електронний підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти. 

4. «Природознавство» електронний підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти. 

5. «Трудове навчання» електронний підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти. 

6. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» електронний 

підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. 

7. «Географія» електронний підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти. 

8. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» електронний підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти. 

9. «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

електронний підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. 

10. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» електронний підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти. 

В. о. директора                          Ю.І. Завалевський 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1395 від 18 квітня 2019 року 

Потенційним авторам 

навчально-методичної літератури 

для педагогічних працівників 

Про Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо розробки навчально-методичної 

літератури для педагогічних працівників 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. 

№ 41 «Про затвердження порядку забезпечення підручниками та посібниками 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників», та з 

метою якісного забезпечення організації освітнього процесу у початковій 

школі Інститут модернізації змісту освіти підготував «Інструктивно-

методичні рекомендації щодо розробки навчально-методичної літератури для 

педагогічних працівників» у додатку. Просимо враховувати вищезазначені 

рекомендації під час підготовки навчально-методичної літератури для 

педагогічних працівників 

В.о. директора                     Ю. І. Завалевський 

Додаток 

до листа ІМЗО 

від 18.04.2018 № 22.1/10-1395 
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Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо розробки навчально-методичної літератури для педагогічних 

працівників 
Підґрунтям ефективності впровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» є системна й цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації вчителя 

як в системі післядипломної освіти, так і в системі науково-методичної роботи 

різних рівнів. Одним із факторів її успіху є сучасне навчально-методичне 

забезпечення, в якому мають бути розкриті теоретичні основи інновацій Нової 

української школи та особливості їх впровадження в шкільну практику. 

Документ розроблено відповідно до положень Законів України «Про 

освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову і науково-

технічну експертизу», «Про видавничу справу», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 

284 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від 

22.08.2018 № 668, від 19.09.2018 № 833, від 06.03.2019 № 217 «Про 

затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення методичного і матеріально-технічного забезпечення 

діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з 

питань проведення експертизи дисертацій», постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 січня 2019 р. № 41 «Про затвердження порядку забезпечення 

підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, 

засобам навчання і навчальному обладнанню грифів Міністерства освіти і 

науки України», на основі ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни 

та визначення понять», з урахуванням вимог державних санітарних правил і 

норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність в 

сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи 

освіти. 

Ключовим призначенням навчально-методичної літератури для 

педагогічних працівників є забезпечення умов професійного зростання, 

потреб педагогів у самоосвіті, надання допомоги щодо оволодіння новими 

технологіями навчання, реалізації в освітньому процесі компетентнісного, 

особистісно орієнтованого, диференційованого та інтегративного підходів 

тощо. 

Інструктивно-методичні рекомендації окреслюють види навчально-

методичної літератури для педагогічних працівників, вимоги до їх структури і 

змісту. 

На етапі реформування національної системи освіти на засадах Концепції 

Нової української школи актуальними є видання для підвищення теоретично-

методичної підготовки педагогічного працівника (навчально-методичний 

посібник, методичний посібник, практичний посібник, практичний порадник) 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60386/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60386/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/479/
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та видання для забезпечення ефективності освітнього процесу (практикум, 

довідник). 

Вихідними поняттями для визначення особливостей зазначених видів 

видань є посібник і навчальний посібник. 

Посібник – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи 

в оволодінні навчальною дисципліною. 

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково 

(повністю) замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф. 

Навчально-методичний посібник – навчальний посібник, основним 

змістом якого є методика викладання предмета вивчення/інтегрованого курсу 

або методика щодо розвитку та виховання особистості. Він має містити 

теоретичну інформацію з методики/технології навчання (історія розвитку 

предмета вивчення, інноваційні підходи в методиці, зміст, методи, 

організаційні форми тощо) та методичні рекомендації щодо її впровадження, 

настанови щодо використання певних методичних прийомів, стратегій 

навчання, практичний матеріал, завдання для самооцінювання. Водночас, 

навчально-методичний посібник не повинен бути збіркою розробок уроків чи 

містити методичні рекомендації щодо вивчення певного навчального 

предмета за конкретно зазначеним підручником. Видання має ілюструвати 

практичне використання певних теоретичних положень в освітньому процесі 

на прикладах різних навчальних матеріалів для учнів, у тому числі і 

підручників різних авторів. Навчально-методичний посібник має ознаки 

навчального видання, тому може бути призначений як для системи 

післядипломної освіти, так і для самоосвіти педагогічних працівників. 

Методичний посібник – виробничо-практичне видання, основним 

змістом якого є методика виконання будь-якого виду практичної діяльності. 

Видання має розкривати на практичній основі методику викладання 

предмета вивчення (його розділу, частини) або методику виховання/питання 

впровадження певної технології навчання. Через порівняльний аналіз у 

посібнику описуються особливості різних підходів до організації освітнього 

процесу, надаються методичні рекомендації щодо впровадження в шкільну 

практику певних інноваційних підходів, використання певних методів, 

методичних прийомів, організаційних форм, описується досвід із шкільної 

практики. Зміст посібника може бути представлений інструкціями, 

алгоритмами, технологічними картами тощо, що допомагають вчителю 

реалізувати певний методичний прийом, стратегію навчання, окрему 

технологію, та обов’язковим методичним коментарем до них. Також посібник 

може містити опис системи завдань (фрагментів уроків), спрямованих на 

формування певного поняття (компетентності), рекомендації щодо здійснення 

різних видів оцінювання/моніторингу результатів навчання учнів. Як і 

навчально-методичний посібник зазначене видання має ілюструвати практику 

використання сучасних методик в освітньому процесі без акцентування уваги 

на навчальних матеріалах певного автора, водночас бажаним є показ 
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можливостей різних засобів навчання для досягнення певної дидактичної 

мети. 

Практичний посібник – виробничо-практичне видання, що містить опис 

технології практичної діяльності, призначене для оволодіння якою-небудь 

професією, знаннями, навичками та (або) підвищування фахової кваліфікації 

й майстерності. Як і методичний посібник носить суто практичний характер. 

Практичний порадник – виробничо-практичне видання, що містить 

правила, настанови, витяги з інструкцій, норм, стандартів та інших офіційних 

документів, потрібних для ознайомлення з технікою і технологією певного 

виробництва, призначене для підвищування кваліфікації спеціаліста та 

оволодіння новим суміжним фахом або виробничими навичками. 

Для реалізації академічної свободи, створення передумов, що дозволяють 

вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів, на часі створення 

видань, які забезпечують педагогічного працівника практичними матеріалами 

для розробки навчального контенту для учнів. 

Практикум – навчальний посібник, що містить сукупність 

компетентнісних/практичних завдань і (або) вправ із певної навчальної 

дисципліни (за темами/розділами/змістовими лінями програми)/текстів 

диктантів/переказів/для аудіювання/практичних (лабораторних) робіт тощо, 

що забезпечують учителя матеріалом для конструювання освітнього процесу, 

індивідуальної та диференційованої роботи. 

Довідник – довідкове видання прикладного (виробничо-практичного) 

характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку, 

призначене для швидкого пошуку певних відомостей. У контексті реалізації 

завдань концепції Нової української школи зміст довідників має бути 

присвячений стислому опису сучасних освітніх технологій/стратегій 

навчання. 

Науково-методична цінність навчально-методичної літератури 

забезпечується її практичною спрямованістю на реалізацію концептуальних 

засад реформи загальної середньої освіти. 

Доцільність випуску певного виду навчально-методичної літератури для 

педагогічних працівників передбачає оцінювання авторського оригіналу за 

такими критеріями: 

 дотримання нормативних вимог до видання певного виду; 

 компетентнісно орієнтований характер пропонованих педагогічних 

технологій, методик тощо; 

 чітка структура видання; 

 наукова об’єктивність та оригінальність тексту; 

 узгодженість змісту із положеннями загальної дидактики; 

 ясність, точність, доступність мови; 

 чіткість формулювання визначень, понять, правил, законів, ідей; 

 практична зорієнтованість, сучасність змісту; 

 спрямованість на вузлові питання методики навчання конкретного 

предмета вивчення (освітньої галузі)/інтегрованого курсу; 
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 варіативність різних методичних підходів до вивчення тієї чи іншої 

теми; 

 розкриття потенційних можливостей предмету вивчення щодо 

засвоєння інтегрованого змісту освіти з метою формування міжпредметної 

компетентності школяра; 

 розкриття потенційних можливостей змісту, форм і методів навчання з 

предмету вивчення/інтегрованого курсу щодо формування предметних 

компетентностей школярів; 

 пропорційний розподіл змісту з урахуванням Державних стандартів 

освіти, освітньої/навчальної програми; 

 ілюстрованість, унаочнення посібника, наявність схем, фотографій, їх 

доцільність; 

 відповідне видавниче оформлення, поліграфічне й технічне виконання, 

виділення головного шрифтом. 

Видання навчально-методичної літератури для педагогічних працівників 

повинні містити такі структурні компоненти: зміст, передмову, основний текст 

відповідно до зазначених вище особливостей видання, список використаних 

джерел, додатки. 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

№ 58 від 22 квітня 2019 року 

Про затвердження Графіка проведення 

в 2019 році додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

Відповідно до пункту 31 Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), пункту 13 

Календарного плану підготовки та проведення в 2019 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28 вересня 2018 року № 1036, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Графік проведення в 2019 році додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, що додається. 

2. Директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти 

забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 

громадськості щодо особливостей організації додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Юр Н. В. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47558/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62034/
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В. о. директора                   В. І. Бойко 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти 

від 22.04.2019р. № 58 

ГРАФІК 

проведення в 2019 році додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти 

№ 

з/п 
Назва навчального предмета Дата проведення 

1 Математика 26.06.2019 

2 Німецька мова 27.06.2019 

3 Французька мова 01.07.2019 

4 Іспанська мова 02.07.2019 

5 Українська мова і література 03.07.2019 

6 Фізика 04.07.2019 

7 Англійська мова 05.07.2019 

8 Історія України 08.07.2019 

9 Біологія 09.07.2019 

10 Географія 10.07.2019 

11 Хімія 11.07.2019 

 

Заступник директора                 Н.В. Юр 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-269 від 23 квітня 2019 року 

Керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

Щодо розроблення статуту 

закладу загальної середньої освіти 
28 вересня 2017 року набрав чинності Закон України «Про освіту» (далі - 

Закон), що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного 

права людини на освіту, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб, які 

беруть участь у реалізації цього права, визначає компетенцію державних 

органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, а також вніс 

суттєві зміни до цілої низки законів, у тому числі до Закону України «Про 

загальну середню освіту» (далі - Закон № 651-ХІV). 

Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з 

метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти 

років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж 

розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
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років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із 

Законом. 

Таким чином, установчі документи, зокрема статути закладів загальної 

середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року. 

Згідно з частиною другою статті 8 Закону № 651- ХІV заклад загальної 

середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується засновником або 

уповноваженим ним органом. 

Абзацом другим частини першої статті 11 Закону № 651-XIV 

передбачено, що засновником закладу загальної середньої освіти може бути 

орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені 

територіальної громади (громад), о та/або юридична особа (зокрема релігійна 

організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано 

заклад загальної середні освіти або які в інший спосіб відповідно до 

законодавства набули прав і обов'язків засновника. 

Установчі документи розробляються відповідно до Конституції України, 

Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», а також відповідних підзаконних 

актів (у частині, що не суперечить зазначеним законам). Варто звернути увагу 

на необхідність використання в статутах нової термінології Закону. 

Потрібно пам'ятати, що згідно з пунктом 11 частини першої статті 15 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» внесення змін до установі ого 

документа юридичної особи оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. Отже, у разі потреби внесення навіть мінімальних змін засновник має 

забезпечити підготовку навої редакції установчого документа з включенням 

до нього усіх необхідних змін, пов'язаних із реалізацією Закону. 

Також варто звертати увагу на необхідність забезпечення відкритого 

доступу до статутів закладів — середньої освіти. Відповідно до частини другої 

статті 30 Закону заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої 

діяльності, зобов'язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності 

- веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до статуту відповідного 

закладу освіти. 

 

Щодо найменування закладу загальної середньої освіти 

Найменування закладу загальної середньої освіти має відповідати 

вимогам, закріпленим у статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та у 

наказі Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 (Про 

затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстровано у B 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680. 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
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Найменування закладів загальної середньої освіти повинно містити 

інформацію про їх організаційно-правову форму (крім державних та 

комунальних закладів загальної середньої освіти ) та назву. 

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» назва юридичної особи може складатися з власної Назви 

юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб 

утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами 

до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, 

установленими Цивільним, Господарським кодексами України та зазначеним 

Законом. 

Відповідно до рішення засновника (засновників) власна назва закладу 

загальної середньої освіти може містити тип закладу освіту, територіальну 

приналежність (до - адміністративно-територіальної одиниці за його 

місцезнаходженням), номер кладу освіти, найменування засновника 

(засновників), інформацію про поглиблене вивчення окремих предметів тощо. 

Присвоєння закладам загальної середньої освіти імен (псевдонімів) 

суспільно-політичних  і громадських діячів, захисників Вітчизни, 

воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного 

життя, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій здійснюється 

відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 

об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейний та 

святкових дат, назв і дат історичних подій». 

При цьому, імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам'яті 

про осіб, які: 

 внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову 

Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення 

міжнародного авторитету України; 

 здійснили героїчний вчинок, звершення в ім'я Батьківщини; 

 зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури 

та інших сфер суспільного життя. 

Юридичним особам та об'єктам права власності ім'я фізичної особи 

присвоюється лише після її смерті. 

При визначенні найменування закладу загальної середньої освіти доречно 

зберегти баланс між необхідністю індивідуалізувати заклад загальної 

середньої освіти, бажанням відобразити у найменуванні якнайбільше 

інформації про особливості і характер його діяльності тa невиправданою 

деталізацією і надмірною конкретизацією найменування закладу освіти. 

Найменування закладу загальної середньої освіти повинно 

ідентифікувати його з поміж інших закладів освіти. Перед остаточним 

визначенням найменування закладу загальної середньої освіти пропонуємо 

попередньо скористатися пошуковою системою Єдиного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) з метою уникнення співпадіння 
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обраного найменування закладу загальної середньої освіти з найменуванням 

іншого закладу освіти. 

Слід звернути увагу, що заклад загальної середньої освіти може (мати, 

крім повного, ще й скорочене найменування (абзац третій частини першої 

статті 90 Цивільного кодексу України). 

Найменування територіально відокремленого структурного підрозділу 

закладу загальної середньої освіти має містити слово «філія» та вказувати на 

належність до закладу освіти, який створив зазначений відокремлений 

структурний підрозділ. 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 

року № 777 (із змінами), написання найменування опорного закладу, його 

філій здійснюється відповідно до встановлених вимог. Найменування філії 

повинне вказувати на приналежність до опорного закладу, у складі якого вона 

створена. 

Звертаємо увагу, що законодавством не передбачено зазначення статусів, 

зокрема «опорний заклад освіти», у найменуванні закладу загальної середньої 

освіти. 

Щодо визначення типу та форми власності закладу загальної середньої 

освіти 

Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, визначено статтею 9 Закону № 651-ХІV. Так, здобуття загальної 

середньої освіти забезпечують: 

 початкова школа - заклад освіти І ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту; 

 гімназія - заклад середньої освіти ІІ ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту; 

 ліцей - заклад середньої освіти ІІІ ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту. 

Початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі 

юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ, ІІ-ІІІ чи І - ІІІ ступенів). Ліцеї 

функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи. 

Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на 

декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на 

якому провадиться освітня діяльність. Тобто, якщо заклад загальної середньої 

освіти одночасно забезпечує здобуття початкової, базової та профільної 

освіти, то типом такого закладу загальної середньої освіти є ліцей. 

Здобуття повної загальної середньої освіти забезпечують також такі 

заклади освіти: 

 спеціальна школа - заклад загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; 

 санаторна школа - заклад загальної середньої освіти з відповідним 

профілем для дітей, які потребують тривалого лікування; 

http://osvita.ua/legislation/other/8841/
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 школа соціальної реабілітації - заклад загальної середньої освіти для 

дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання; 

 навчально-реабілітаційний центр - заклад загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 

порушеннями розвитку. 

Зазначені заклади освіти можуть функціонувати на одному і на декількох 

рівнях загальної середньої освіти. 

У системі спеціалізованої освіти здобуття загальної середньої освіти 

забезпечують: 

 спеціалізована мистецька школа (школа-інтернат) – заклад 

спеціалізованої освіти І - ІІІ або ІІ – ІІІ ступенів мистецького профілю; 

 школа-інтернат (ліцей-інтернат) спортивного профілю — заклад 

спеціалізованої освіти І – ІІІ або ІІ - ІІІ ступенів спортивного профілю (заклад 

із специфічними умовами навчання); 

 професійний коледж (коледж) спортивного профілю – заклад 

спеціалізованої освіти спортивного профілю (заклад із специфічними умовами 

навчання); 

 професійний коледж (коледж) культурологічного або мистецького 

спрямування - заклад спеціалізованої освіти, який забезпечує здобуття 

професійної мистецької освіти; 

 військовий (військово-морський) ліцей, ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою - заклад спеціалізованої освіти ІІ – ІІІ або ІІІ ступенів 

військового профілю для дітей з 13 років; 

 науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат - заклад спеціалізованої освіти 

ІІ - ІІІ або ІІІ ступеня наукового профілю. 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону № 651 ХІV 

форма власності закладу загальної середньої освіти визначається відповідно 

до законодавства. Заклади загальної середньої освіти можуть бути засновані 

на засадах державно-приватного партнерства (корпоративний заклад загальної 

середньої освіти). 

Статус державного має заклад загальної середньої освіти, заснований на 

державній формі власності.  

Статус комунального має заклад загальної середньої освіти, заснований 

на комунальній формі власності. 

Статус приватного має заклад загальної середньої освіти, заснований на 

приватній формі власності. 

Статус корпоративного має заклад загальної середньої освіти, заснований 

кількома суб'єктами різних форм власності на засадах державно-приватного 

партнерства, особливості управління яким визначаються засновницьким 

договором і статутом у якому, зокрема, можуть визначатися питання 

управління рухомим і нерухомим майном. 

Засновник закладу освіти - орган державної влади від імені держави, 

відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або 

юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти 
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або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов'язків 

засновника (пункт 7 частини першої статті 1 Закону). 

Засновником закладу загальної середньої освіти може бути орган 

державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної 

громади (громад), фізична та/або юридична особа (зокрема релігійна 

організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано 

заклад загальної середньої освіти або які в інший спосіб відповідно), до 

законодавства набули прав і обов'язків засновника (абзац другий частини 

першої статті 11 Закону № 651-ХІV). 

Щодо відомостей, які повинні міститися в статуті закладу загальної 

середньої освіти 

Однією із нових концептуальних засад у регулюванні відносин у сфері 

загальної середньої освіти є автономія суб'єктів освітньої діяльності. Заклад 

загальної середньої освіти має право самостійно приймати рішення з будь-

яких питань у межах своєї автономії, визначеної законом та/або установчими 

документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством (частина 

третя статті 2 Закону). 

Привертаємо увагу до того, що закони містять багато відсилочних 

положень, згідно з якими ті чи інші питання діяльності закладів освіти мають 

бути врегульовані їх установчими документами. 

До статуту закладу загальної середньої освіти мають включатися 

положення щодо: 

 системи управління закладом освіти, у тому числі розмежування 

компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу 

освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства (частина 

перша статті 24 Закону); 

 прав і обов'язків засновника щодо управління закладом освіти (частина 

перша статті 25 Закону); 

 порядку обрання (призначення) керівника закладу освіти, підстав і 

порядку розривання з ним строкового трудового договору (абзаци третій і 

четвертий частини другої статті 25 Закону); 

 повноважень (прав і обов'язків) та відповідальності керівника закладу 

освіти (частина перша статті 26 Закону); 

 основних повноважень, відповідальності, порядку формування i 

діяльності колегіальних органів управління закладу освіти (частина друга 

статті 27 Закону); 

 повноважень, відповідальності, засад формування та діяльності органів 

громадського самоврядування частин третя статті 28 Закону); 

 порядку формування та діяльності піклувальної ради, відповідальності, 

переліку і строку повноважень (частина перша статті 29 Закону); 

 утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів закладу 

освіти (абзац дванадцятий статті 38 Закону № 651-ХІV); 
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 повноважень директора та педагогічної ради закладу загальної середньої 

освіти (частина перша, абзац перший частини другої статті 39 Закону № 651-

XIV). 

До статуту закладу загальної середньої освіти можуть включатися 

положення щодо: 

 додаткових кваліфікаційних вимог до керівника (частина друга статті 26 

Закону); 

 додаткових вимог до провадження педагогічної діяльності у приватних 

закладах освіти, зокрема заснованих релігійними організаціями (частина 

сьома статті 31 Закону); 

 прав та обов'язків здобувачів освіти (частина четверта статті 53 Закону); 

 прав та обов'язків педагогічних працівників (частина третя статті 54 

Закону); 

 прав та обов'язків інших осіб, які залучаються до освітнього процесу 

(частина четверта статті 54 Закону); 

 прав та обов'язків батьків здобувачів освіти (частина п'ята статті 55 

Закону); 

 умов надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань педагогічних працівників за рахунок власних надходжень 

закладу освіти (частина восьма статті 61 Закону); 

 різних видів морального стимулювання та матеріального заохочення для 

учнів (вихованців) (стаття 23 Закону № 651-ХIV); 

 інші положення, що не суперечать законодавству. 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 11 Закону № 651-

ХІV з метою задоволення духовних потреб громадян приватні заклади освіти, 

зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право 

визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності. 

Водночас, згідно з абзацом шістнадцятим статті 38 Закону № 651-ХІV 

заклад загальної середньої освіти може здійснювати інші повноваження 

відповідно до статуту закладу загальної середньої освіти. 

Статут може містити положення з питань, що не врегульовані 

законодавством, але в будь-якому випадку такі положення не повинні йому 

суперечити. У випадку, якщо положення статуту суперечать нормам актів 

законодавства, такі положення не можуть бути застосовані, а статут підлягає 

викладенню в новій редакції у встановленому порядку. 

Заступник Міністра                     Вадим Карандій 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 593 від 26 квітня 2019 року 

Про результати ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів 
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«Нові технології у новій школі» у 

номінації «Профілактичні програми» 
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у 

новій школі», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

31 травня 2018 року № 555, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

26 червня 2018 року за № 744/32196, та враховуючи протокол засідання журі 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Профілактичні програми» № 3 від 10 квітня 2019 року НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рейтинговий список переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми», 

що додається. 

2. Оприлюднити рейтинговий список переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Профілактичні програми» на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і 

науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                                Л. М. Гриневич 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/644/64462/26_04_2019_Nakaz_konkurs.pdf 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 598 від 26 квітня 2019 року 

Про затвердження номінацій та 

критеріїв оцінювання 

Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека - 2020» 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна 

бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 

61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за 

№ 209/20522, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.02.2019 № 

254 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020», 

рішення організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека - 2020» (протокол № 01) та з метою належної організації конкурсу 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити номінації та орієнтовні критерії оцінювання 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020», що додаються. 

http://osvita.ua/doc/files/news/644/64462/26_04_2019_Nakaz_konkurs.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64462/26_04_2019_Nakaz_konkurs.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63852/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63852/
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64477/nakaz_ShB_N598.pdf
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2. Структурним підрозділам з питань освіти обласних, Київської міської 

державних адміністрацій: 

 забезпечити проведення 1-го та 2-го етапів Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека - 2020» (далі - Конкурс); 

 подати до 15 квітня 2020 року в установленому порядку конкурсні 

матеріали переможців 2-го етапу Конкурсу в номінаціях, затверджених цим 

наказом. 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційні заходи з проведення 3-го 

(всеукраїнського) етапу Конкурсу. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                             Л. М. Гриневич 

Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/644/64477/nakaz_ShB_N598.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1584 від 03 травня 2019 року 

Потенційним авторам/упорядникам 

Щодо підготовки посібників для здобувачів 

повної загальної середньої освіти 
Шановні колеги! 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. 

№ 41 «Про затвердження порядку забезпечення підручниками та посібниками 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників» 

постає завдання розробити навчальну літературу, призначену для освоєння та 

впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу. 

Створення сучасних навчальних посібників має стати підгрунтям 

ефективності застосування Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Перелік назв посібників для здобувачів повної загальної освіти, що 

планується видати за кошти державного бюджету у 2019 році, буде доведений 

до Вашого відома згодом. 

З огляду на зазначене вище, надсилаємо Інструктивно-методичні 

матеріали щодо підготовки посібників серії «Шкільна бібліотека» для 

здобувачів повної загальної середньої освіти. 

Додаток: 6 стор. 

З повагою 

В. о. директора                       Ю. І. Завалевський 
Додаток: 

http://osvita.ua/doc/files/news/644/64469/List_IMZO_1584_03052019.pdf 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

http://osvita.ua/doc/files/news/644/64477/nakaz_ShB_N598.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64469/List_IMZO_1584_03052019.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64469/List_IMZO_1584_03052019.pdf
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№ 613 від 07 травня 2019 року 

Про підсумки 4-го (підсумкового) етапу 

ХVIIІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 
Відповідно до Указу Президента України від 22 березня 2002 року № 

284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», Положення про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв 

України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 29 серпня 

2003 року № 585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 

вересня 2003 року за № 779/8100, постанови Кабінету Міністрів України від 

11 квітня 2018 року № 284 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, 

забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

культури України від 05.02.2019 № 130/77 «Про організацію та проведення 4-

го (підсумкового) етапу ХVIIІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості» та на підставі рішення журі 4-го (підсумкового) етапу ХVIIІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (далі - Конкурс) за 

результатами перевірки конкурсних робіт  

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити переможців 4-го етапу Конкурсу у номінаціях 

«Література» та «Історія України і державотворення» дипломами та цінними 

подарунками згідно з додатками 1 і 2. 

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський  Ю. І.) здійснити з заходи з підготовки документів щодо 

відзначення відомчими нагородами в установленому порядку вчителів 

(викладачів, керівників гуртків), які підготували переможців Конкурсу, згідно 

з додатками 3 і 4. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                             Л. М. Гриневич 
 

Додаток: 

http://osvita.ua/doc/files/news/644/64491/5cd28848f3d01410786369.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3011/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3011/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3013/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63466/
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64491/5cd28848f3d01410786369.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64491/5cd28848f3d01410786369_1.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/644/64491/5cd28848f3d01410786369.pdf
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-297 від 10 травня 2019 року 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

ЦК профспілки працівників освіти і 

науки України 

Щодо реалізації положень частини другої 

статті 61 Закону України «Про освіту» 
До Міністерства освіти і науки надходять для розгляду численні 

звернення колективів і профспілкових організацій закладів освіти до Кабінету 

Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради 

України, народних депутатів України щодо реалізації положень частини 

другої статті 61 Закону України «Про освіту». 

Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) 

посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної 

категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. 

Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної 

кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків. 

Найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника 

встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного 

працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Кожний наступний 

посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищується не менше 

ніж на 10 відсотків від попереднього. 

За обрахунками Міністерства освіти і науки для впровадження в дію 

положень цієї статті Закону з 1 січня 2019 року необхідно додатково 

передбачити у Державному бюджеті 235,7 млрд гривень. 

Водночас відповідно до пункту 6 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних 

положень Закону Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до 2023 

року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, 

передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу 

педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру 

збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім 

роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної 

плати). 

За обрахунками Міністерства освіти і науки для впровадження в дію цієї 

норми Закону з 1 січня 2019 року необхідно додатково передбачити у 

Державному бюджеті 102,4 млрд гривень. Джерела покриття цих витрат у 

бюджеті країни відсутні. 

На сьогодні збільшення оплати праці педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти здійснюється поетапно, як це 

передбачено Законом. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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З січня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 

№ 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 2002 р. № 1298» було збільшено посадові оклади (ставки 

заробітної плати) педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

на два тарифні розряди. Посадові оклади (ставки заробітної плати) 

педагогічних працівників інших закладів освіти зросли на два тарифні розряди 

з 1 вересня 2017 року. 

У 2018 році постановою Кабінету Міністрів України від 

11.01.2018 №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 

січня 2018 року було підвищено на 10 відсотків посадові оклади педагогічних 

працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам. 

Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.03.2011 № 373 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.01.2018 № 23) з 1 січня 2018 року граничний розмір 

надбавки за престижність педагогічної праці педагогічним працівникам 

закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від 

їх підпорядкування збільшено з 20 до 30 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати). 

У 2019 році згідно із Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» підвищення посадових окладів працівників галузі освіти (як і для 

всіх інших працівників бюджетної сфери) реалізовано лише за рахунок 

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, від якого залежить 

розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду і, 

відповідно, посадових окладів за іншими тарифними розрядами Єдиної 

тарифної сітки. Таке зростання протягом 2019 року становить в середньому 

близько 9 відсотків. 

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

21.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних 

працівників» з 1 січня 2019 року передбачено підвищення посадових окладів 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 11 відсотків. 

На сьогодні в Міністерстві освіти і науки розроблений проект постанови 

Кабінету Міністрів України, яким пропонується внести зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати 

праці педагогічних працівників». Відповідно до цих змін з 1 вересня 2019 року 

пропонується підвищити посадові оклади (ставки заробітної плати) інших 

категорій педагогічних працівників закладів освіти (у тому числі і закладів 

дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти), яким 

не підвищили посадові оклади у 2018 році. 

Після погодження зазначеного проекту постанови із зацікавленими 

органами виконавчої влади і соціальними партнерами, визначеними 

Генеральною угодою, він буде направлений на розгляд до Кабінету Міністрів 

України. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59102/
https://osvita.ua/legislation/other/17146/
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/63368/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59102/
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Враховуючи зазначене, поетапне збільшення оплати праці педагогічних 

та  науково-педагогічних працівників закладів освіти здійснюється в межах 

можливості Державного бюджету України. 

Просимо довести зазначену інформацію до відома колективів і 

профспілкових організацій закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, що знаходяться у вашому 

підпорядкуванні. 

Заступник Міністра                  Світлана Даниленко 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1798 від 13 травня 2019 року 

Потенційним учасникам конкурсного 

відбору проектів електронних 

підручників у 2019 році 

Щодо конкурсного відбору проектів 

електронних підручників у 2019 році 
Додатково до листа від 18.04.2019 № 22.1/10-1388 повідомляємо, що у 

2019 році буде проведено конкурсний відбір проектів електронних 

підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти з 4 назв, наведених 

у додатку. 

Наразі триває робота щодо внесення змін до Положення про електронний 

підручник, затвер 

дженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 

440, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.2018 за № 

621/32073. З проектом змін можна ознайомитись на сторінці 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-

proekt-nakazu-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-elektronnij-pidruchnik. 

У зв’язку із цим просимо подати проекти електронних підручників для 

розгляду та надання грифа. 

В.о. директора                                  Ю. І. Завалевський 

Додаток до листа 

Інституту модернізації змісту освіти 

13.05.2019 № 22.1/10-1798 

Перелік електронних підручників 

для проведення конкурсного відбору у 2019 році 
1. «Я досліджую світ» електронний підручник інтегрованого курсу для 1 

класу закладів загальної середньої освіти. 

2. «Мистецтво» електронний підручник інтегрованого курсу для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти. 

3. «Математика» електронний підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64380/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61327/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61327/
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4. «Українська мова. Буквар» електронний підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти. 

В.о. директора                           Ю. І. Завалевський 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1832 від 14 травня 2019 року 

Потенційним авторам, видавництвам 

підручників і посібників для дітей 

з особливими освітніми потребами 

Про інструктивно-методичні матеріали 

щодо підготовки підручників і посібників 

для дітей з особливими освітніми потребами 
Шановні колеги! 

Відповідно до Порядку забезпечення підручниками та посібниками 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 

року № 41 за кошти державного бюджету видається навчальна література, яка 

була визначена за результатами конкурсного відбору. 

З метою забезпечення єдиного підходу до створення сучасних 

підручників та посібників для дітей з особливими освітніми потребами, які 

сприятимуть реалізації державної політики у сфері освіти та відповідатимуть 

поліграфічним стандартам, розроблено інструктивно-методичні матеріали 

щодо підготовки підручників і посібників для дітей з особливими освітніми 

потребами, що додаються. 

Перелік назв підручників для дітей з особливими освітніми потребами, 

що планується видати за кошти державного бюджету у 2019 році, буде 

доведений до вашого відома згодом. 

Додаток на 11 сторінках. 

З повагою 

В. о. директора           Ю. І. Завалевський 

 
Додаток: http://osvita.ua/doc/files/news/645/64536/Pro_instruktivno-

metodichni_materiali.pdf 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-296 від 08 травня 2019 року 

Департаменти (управління) освіти 

і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, ради ректорів 

(директорів) закладів вищої освіти 

Про замовлення документів 

 (бланків документів) про освіту 

для випускників 2020 року 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64537/
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64536/Pro_instruktivno-metodichni_materiali.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64536/Pro_instruktivno-metodichni_materiali_1.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64536/Pro_instruktivno-metodichni_materiali.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/645/64536/Pro_instruktivno-metodichni_materiali.pdf
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Шановні колеги! 

Згідно з Порядком замовлення документів про базову середню освіту та 

повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 

201/8800, та відповідно до пунктів 5, 6 Методичних рекомендацій щодо 

порядку формування бюджетної пропозиції та проекту бюджетного запиту за 

бюджетною програмою «Виготовлення випускних документів про освіту», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2008 № 

900, з метою формування (узагальнення) тиражів документів (бланків 

документів) про загальну середню освіту та бланків документів про 

професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка для 

випускників 2020 року, департаментам (управлінням) освіти і науки 

обласних, Київської міської державних адміністрацій закладам освіти 

необхідно до 01 липня 2019 року надіслати державному підприємству 

«Інфоресурс» (вул. О. Довженка, буд. 3, м. Київ. 03057, тел./факс. 044-290-18-

15) попередні замовлення документів (бланків документів) про освіту на 2020 

рік за формами, що додаються (далі – Попередні замовлення ). 

Звертаємо увагу, що видача документів (бланків документів) про загальну 

середню освіту та бланків документів про професійну (професійно-технічну) 

освіту державного зразка здійснюватиметься у 2020 році за умови своєчасно 

надісланих у цьому році попередніх замовлень. 

Про будь-які зміни щодо формування та подання попередніх замовлень, 

що, можливо, виникатимуть у майбутньому, буде поінформовано додатково. 

Додатки: на 2 арк. в 1 прим. 

 

З повагою 

Заступник Міністра                                       Вадим Карандій 

 
Додаток: https://osvita.ua/doc/files/news/646/64602/list_MON__1-9-296.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-282 від 26 квітня 2019 року 

Департаменти (управління) освіти 

і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

Щодо порядку забезпечення в 2019 році 

документами про базову середню освіту 

та повну загальну середню освіту 
Шановні колеги! 

Інформуємо про порядок забезпечення в 2019 році документами про 

базову середню освіту та повну загальну середню освіту. 

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 

811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 

https://osvita.ua/doc/files/news/646/64602/list_MON__1-9-296.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64602/list_MON__1-9-296.pdf
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201/8800, та наказом Міністерства освіти і науки України від 04.02.2014 № 97, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 р. за № 

283/25060, документи про базову середню освіту (свідоцтво про здобуття 

базової середньої освіти; свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з 

відзнакою; свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з 

особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку)) та повну загальну середню освіту (свідоцтво про 

здобуття повної загальної середньої освіти; свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні»); свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 

освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у 

навчанні»)), у тому числі у випадках, визначених законодавством, з 

урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з 

використанням шрифту Брайля), у 2019 році виготовляються на основі 

фотокомп'ютерних технологій. 

Уповноваженим органом Міністерства освіти і науки, що забезпечує 

організацію замовлення, видачі та обліку документів про базову середню 

освіту та повну загальну середню освіту, є державне підприємство 

«Інфоресурс» (далі - ДП «Інфоресурс»). 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. 

№ 309, (далі - Порядок) у 2019 році за рахунок бюджетних коштів 

виготовляються: 

 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, базової середньої 

освіти з відзнакою, повної загальної середньої освіти, повної загальної 

середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні»), повної загальної середньої освіти з відзнакою (для 

осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»), 

базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, 

зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку), у тому числі у 

випадках, визначених законодавством, з урахуванням забезпечення 

доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля); 

 бланки додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, 

повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з 

особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку); 

 бланки довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з 

помірними інтелектуальними порушеннями); 

 бланки похвальних листів та похвальних грамот; 

 золоті медалі «За високі досягнення у навчанні»; 

 срібні медалі «За досягнення у навчанні» 
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для осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню 

освіту у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти за кошти державного або місцевих бюджетів. 

Для осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню 

освіту в приватних закладах загальної середньої освіти, закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти за контрактною формою навчання (за угодами 

закладів професійної  (професійно-технічної) освіти з підприємствами, 

установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними 

особами), закладах вищої освіти та їх структурних підрозділах, у 2019 році 

ціна 1 (одного) примірника документа, що виготовляється на основі 

фотокомп'ютерних технологій, про: 

 базову середню освіту (свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; 

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою; свідоцтво про 

здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, 

зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) - 31,62 грн; 

 повну загальну середню освіту (свідоцтво про здобуття повної загальної 

середньої освіти свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для 

осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»; свідоцтво 

про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених 

золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»)) - 37,08 грн; 

 базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у випадках, 

визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності 

відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля) - 183,12 

грн. 

Складовими зазначених вище цін є вартість виготовлення документів про 

освіту (28,50 грн для документа про базову середню освіту; 33,96 грн - 

документа про повну загальну середню освіту; 180,00 грн - документа про 

базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у випадках, 

визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності 

відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля)) та 

вартість послуг, що надає ДП «Інфоресурс» при забезпеченні замовників 

документами про освіту, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних 

технологій, в розмірі 3,12 грн за 1 (один) примірник документа (вартість 

послуг встановлена кошторисом на надання послуг із забезпечення 

навчальних закладів України документами про освіту, що виготовляються на 

основі фотокомп'ютерних технологій, затвердженим Міністерством освіти і 

науки України). 

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, заклади загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, отримуючи в 2019 році документи про базову 

середню освіту чи повну загальну середню освіту, що виготовляються на 

основі фотокомп'ютерних технологій, у тому числі у випадках, визначених 

законодавством, з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них 

інформації (з використанням шрифту Брайля), для осіб, які здобули базову 
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середню освіту чи повну загальну середню освіту у закладах загальної 

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за кошти державного 

або місцевих бюджетів, сплачують тільки вартість послуг, що надає ДП 

«Інфоресурс» при забезпеченні замовників документами про освіту, що 

виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій, у розмірі 3,12 грн за 

1 (один) документ про освіту. 

Інші випускні документи (бланки документів) про - освіту, що 

виготовляються за кошти державного бюджету відповідно до Порядку, а саме: 

бланки додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, повної 

загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку); 

бланки довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними 

інтелектуальними порушеннями); бланки похвальних листів та похвальних 

грамот; золоті медалі «За високі досягнення у навчанні»; срібні медалі «За 

досягнення у навчанні» видаються безкоштовно. 

Вартість документів про базову середню освіту чи повну загальну 

середню освіту та додатків до них, відзнак про досягнення у навчанні, 

виготовлених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 

минулих роках, у разі їх отримання для видачі особам, які здобули базову 

середню освіту чи повну загальну середню освіту в приватних закладах 

загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти за контрактною формою навчання (за угодами закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з підприємствами, установами, організаціями, 

окремими фізичними та/або юридичними особами), закладах вищої освіти та 

їх структурних підрозділах, відшкодовується закладами освіти до державного 

бюджету шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ДП 

«Інфоресурс» з подальшим спрямуванням їх до державного бюджету. 

Замовлення на виготовлення (створення) документів про базову середню 

освіту чи повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі 

фотокомп'ютерних технологій, подаються департаментами (управліннями) 

освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (щодо 

осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню освіту в 

закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, а 

також неакредитованих в установленому порядку як вузол обробки інформації 

закладах вищої освіти) та акредитованими в установленому законодавством 

порядку як вузол обробки інформації закладами вищої освіти незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності (щодо осіб, які в цих закладах здобули 

базову середню освіту чи повну загальну середню освіту), що є замовниками 

вказаних документів згідно з Порядком замовлення документів про базову 

середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 

811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 

737), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 

201/8800. 
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Кошти за документи про базову середню освіту чи повну загальну 

середню освіту та додатки до них сплачуються на поточний рахунок ДП 

«Інфоресурс» згідно з укладеними договорами та на підставі виписаних 

ДП «Інфоресурс» накладних на відпуск документів. 

З повагою, 

Заступник Міністра                   Вадим Карандій 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1980 від 20 травня 2019 року 

Ректорам (директорам) закладів 

післядипломної педагогічної освіти 

Про проведення фінального етапу 

ХХІІ Всеукраїнського турніру 

юних математиків імені М. Й. Ядренка 
Повідомляємо, що фінальний етап ХХІІ Всеукраїнського турніру юних 

математиків імені професора М. Й. Ядренка планується провести в жовтні-

листопаді 2019 року в м.Чернівці. 

Турнір буде проведено відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності (зі змінами), затвердженого наказам 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1009, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20956. 

Отримати інформацію щодо умов участі у фінальному етапі ХХІІ 

Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М Й. Ядренка 

можна за тел. 066 847 97 50 (Гунько Лілія Вікторівна) та на офіційній web-

сторінці ТЮМУ: tym.in.ua 

Завдання, що пропонуються для І етапу турніру (міжшкільних, районних, 

міських, обласних змагань), додаються. 

 

В. о. директора                       Ю. І. Завалевський 
Додатки: https://osvita.ua/doc/files/news/646/64607/List_IMZO_1980_20052019.pdf 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

№ 86 від 21 травня 2019 року 

Про внесення зміни до 

Умов участі в додатковій сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання 

 (наказ від 26.11.2015 № 95) 

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64607/List_IMZO_1980_20052019.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64607/List_IMZO_1980_20052019.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50759/
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постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), 

підпункту 5 пункту 4 Положення про регламентну комісію при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716, Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, та з метою 

приведення у відповідність до законодавства 

 НАКАЗУЮ: 

1. Унести зміни до абзацу сьомого пункту 11 Умов участі в додатковій 

сесії зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом 

Українського центру оцінювання якості освіти від 26 листопада 2015 року № 

95 (у редакції наказу Українського центру з оцінювання якості і освіти 25 січня 

2019 року р. № 14), виклавши його в такій редакції: 

 «викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, - документ, виданий 

Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв'язку 

із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або 

талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви 

(повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, 

виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного 

обліку в органах (підрозділах) поліції заяві повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, Рішення 

про допуск до участі в додатковій сесії з певного навчального предмета 

приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний 

документ видано не пізніше дати проведення зовнішнього оцінювання з 

відповідного навчального предмета». 

2. Відділу організаційно-кадрової роботи (Бевз В. Д.) зробити відповідну 

відмітку в архівних справах. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Юр Н. В. 

В. о. директора                         В. І. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47558/
http://osvita.ua/legislation/other/46601/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54576/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50759/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50759/


152 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-1965 від 20 травня 2019 року 

Заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020» 
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2020» (далі – Конкурс) 

буде проходити у 2019-2020 навчальному році в номінаціях «Модель 

бібліотеки Нової української школи», «Медіакультура в бібліотечному 

просторі», «Бібліотека – територія читання» відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури 

України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, наказів Міністерства 

освіти і науки України від 25.02.2019 № 254 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020», від 26.04.2019 № 598 «Про 

затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека - 2020». 

Конкурс проводиться на добровільних засадах. Учасниками Конкурсу 

можуть бути керівники, бібліотекарі, педагоги закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, методисти закладів післядипломної педагогічної освіти 

та методичних установ одноосібно або у складі творчого колективу. 

Бажаючі взяти участь у Конкурсі мають представити конкурсну роботу – 

добірку матеріалів у форматі тематичного електронного портфоліо. 

Наголошуємо, що оформлення конкурсної роботи у паперовому вигляді 

не вимагається. 

Також для участі в Конкурсі необхідно підготувати такі матеріали: 

 анкету учасника/учасників із зазначенням посилання на конкурсну 

роботу (додаток 1); 

 мотиваційне есе (додаток 2), у разі колективної роботи есе готується 

одне від усіх учасників творчого колективу; 

 згоду/згоди на обробку персональних даних; 

 паспорт бібліотеки закладу освіти (додаток 3); подається тільки у тому 

випадку, якщо конкурсант є бібліотекарем або керівником закладу. 

Е-портфоліо може бути створено онлайн (сайт, блог). У такому випадку 

конкурсант має забезпечити зручну навігацію, логічність розміщення 

матеріалів та їх доступність для перегляду. 

Також е-портфоліо може створюватися офлайн – електронна презентація 

або папка з файлами, що розміщуються на власному Інтернет-ресурсі чи 

ресурсі закладу/установи в спеціально створеній рубриці «Всеукраїнський 

конкурс «Шкільна бібліотека - 2020» або на віртуальному диску. У 

найменуванні презентації або папки має бути зазначено номінацію та прізвище 

https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/27795/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63852/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64477/
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64626/List_IMZO_vid_23_05_2019_N22_1_10-2024.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64626/List_IMZO_vid_23_05_2019_N22_1_10-2024_1.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64626/List_IMZO_vid_23_05_2019_N22_1_10-2024_2.pdf


153 

 

учасника (у разі колективної роботи – прізвище особи, яка є першою за 

алфавітом), наприклад, «Модель бібліотеки Нової української школи 

Бабенко». 

Файли у папці повинні розташовуватися у логічному порядку, 

найменування має відповідати їх змісту. Наприклад, «1_Мета_Завдання», 

«2_Модель», «3_Додаток_Діаграма». У разі наявності описової частини 

доцільно в тексті зробити гіперпосилання на документи, що будуть подаватися 

у додатках. 

Зміст е-портфоліо має відповідати темі номінації, бути інформаційно 

насиченим, практично спрямованим, цілісним та тематично завершеним. 

Матеріали конкурсної роботи мають бути доцільними, чіткими та 

грамотними. 

Особливу увагу слід звернути на дотримання норм законодавства України 

про захист авторських прав. 

У номінації «Модель бібліотеки Нової української школи» можуть бути 

презентовані або модель, за якою бібліотека закладу освіти вже працює 

(ефективність існуючої моделі підтверджується реальною діяльністю 

бібліотеки як сучасного бібліотечно-інформаційного, культурно-

просвітницького центру Нової української школи), або проект моделі 

(доцільність та прогнозована ефективність обґрунтовуються наявними 

можливостями та діяльністю бібліотеки, представляються кроки щодо 

створення нового бібліотечного простору з використанням сучасних методів, 

прийомів, форм роботи та застосуванням педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій). 

У номінаціях «Медіакультура в бібліотечному просторі» та «Бібліотека – 

територія читання» представляється досвід роботи із зазначених тем. 

Наказом МОН від 26.04.2019 № 598 затверджено орієнтовні критерії 

оцінювання конкурсних робіт. Члени журі 1-го та 2-го етапів Конкурсу можуть 

уточнювати, конкретизувати, доповнювати ці критерії та встановлювати 

максимальну кількість балів за кожний критерій. 

Звертаємо увагу, що оцінюються тільки е-портфоліо. Анкети, мотиваційні 

есе учасників, паспорти бібліотек оцінюванню не підлягають. 

Рекомендуємо організаційним комітетам 1-го та 2-го етапів оприлюднити 

остаточні критерії оцінювання не пізніше ніж за місяць до початку 

відповідного етапу Конкурсу. 

Для участі переможців 2-го етапу Конкурсу в 3-му (всеукраїнському) 

етапі організаційні комітети 2-го етапу мають до 10 квітня 2020 року надіслати 

організаційному комітетові всеукраїнського етапу подання із зазначенням 

найменування номінації, прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи 

учасника/учасників на електронну адресу Конкурсу bibl.imzo@ukr.net (форма 

подання додається). Якщо конкурсну роботу представляє творчий колектив, 

тоді у поданні прізвища учасників зазначаються в алфавітному порядку. 

Учасникам 3-го (всеукраїнського) етапу необхідно у період з 15 до 23 

квітня 2020 року: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64477/
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 зареєструватися на офіційній сторінці Конкурсу в розділі «Реєстрація 

учасників» (https://schoollibrary2013.blogspot.com/p/blog-page.html); 

реєстрацію колективної роботи може здійснити один із учасників, зазначивши 

інформацію про всіх членів творчого колективу в алфавітному порядку 

(реєстраційна форма для попереднього ознайомлення та зразок заповнення 

додаються); 

 надіслати на електронну адресу Конкурсу bibl.imzo@ukr.net: 

мотиваційне есе, паспорт бібліотеки (лише для бібліотекарів та керівників 

закладів освіти), згоду/згоди на обробку персональних даних (скан-копія), 

портретне фото у форматі JPG. 

У найменуванні файлів має бути зазначено вид документу, номінацію та 

прізвище учасника (у разі колективної роботи – прізвище особи, яка є першою 

за алфавітом), наприклад, «Есе_Модель бібліотеки Нової української 

школи_Бабенко» або «Паспорт_Бібліотека – територія читання_Бабенко». 

Звертаємо увагу, що конкурсні роботи учасників 3-го (всеукраїнського) 

етапу мають бути доступними для перегляду та оцінювання членами журі з 27 

квітня 2020 року. 

Для здійснення координації та проведення конкурсу просимо до 14 

жовтня 2019 року надіслати на електронну пошту bibl.imzo@ukr.net 

інформацію про особу, яка відповідає за організацію та проведення Конкурсу 

в області/місті, вказавши прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посаду, номер 

мобільного телефону, адресу електронної пошти. 

Додатки: на 7 арк. 

В. о. директора                 Ю. І. Завалевський 
 

Додатки: 

https://osvita.ua/doc/files/news/646/64626/List_IMZO_vid_23_05_2019_N22_1_10-2024_3.pdf 

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

№ 12-л/2019 від 15 травня 2019 року 

Міністру освіти і науки України 

Гриневич Л. М. 

Щодо долучення України 

до некомерційної програми "Еразмус+" 
Шановна Ліліє Михайлівно! 

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України висловлює свою 

повагу і звертається до Міністерства освіти і науки України з пропозицією 

розпочати процес долучення України до некомерційної програми "Еразмус+", 

що реалізується Європейським Союзом. Метою програми є підвищення якості 

освіти в Європі, розвиток мобільності молоді та розширення культурних 

зв'язків. 

В умовах курсу України на євроінтеграцію, "Еразмус+" відкриє 

українській молоді нові можливість для міжкультурного діалогу, посилення 

контактів між людьми та співпраці між Україною та ЄС у молодіжній сфері. 

Разом з тим, важливо, щоб не тільки українська молодь подорожувала до 

https://osvita.ua/doc/files/news/646/64626/List_IMZO_vid_23_05_2019_N22_1_10-2024_3.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64626/List_IMZO_vid_23_05_2019_N22_1_10-2024_3.pdf
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європейських країн за програмами які пропонує "Еразмус+", а ще і Україна 

могла приймати міжнародних гостей, створюючи цікаві можливості та 

програми для студентів з інших країн. Проте, такий двосторонній формат 

можливий тільки за умові приєднання України до "Еразмус+". 

Згідно з соціологічним дослідженням "Молодь України - 2017", 

проведеним Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на 

замовлення Міністерства молоді та спорту України, більше 74% молодих 

респондентів хотіли б покинути рідне місто та виїхати за межі України, разом 

з тим емігрувати (на деякий час, чи назавжди) з України хотіли б майже 38%. 

Національна молодіжна рада України впевнена, що незважаючи на 

стереотипи про те, що навчальні поїздки та стажування за кордоном можуть 

використовуватись для того, щоб виїхати з країни, підвищення відсотку 

мобільності серед молоді, призведе тільки до зниження відсотку бажаючих 

емігрувати. 

Тема доступу української молоді до європейських програм та 

можливостей стала однією з ряду тем, які представники Національної 

молодіжної ради України лобіювали в рамках роботи в Європейському 

Молодіжному Форумі, та під час написання позиційних документів ЄМФ 

зокрема. 

Так у позиційному документі до програми наступника "Еразмус 2020" 

Європейський Молодіжний Форум підкреслює, що кожна людина має право 

подорожувати і працювати в будь-якій точці Європи, разом з тим, Європа, як 

суб'єкт, не обмежується межами Європейського Союзу. При цьому "Еразмус+" 

повинен продовжувати підтримувати. розвивати співпрацю та проекти, в тому 

числі з країнами Східного партнерства для посилення взаєморозуміння 

молоді, зростання відчуттів солідарності та толерантності, побудови миру, а 

також розвитку співробітництва в галузі молодіжного громадянського 

суспільства. 

В той же час, позиційний документ Європейського Молодіжного Форуму 

– European Solidarity Corps рекомендує включити до ініціативи European 

Solidarity країни, що не є членами програми "Еразмус+" та країни-партнери 

Європейського Союзу, для рівності можливостей між молодими людьми з 

країн ЄС та країн, що не є членами Європейського Союзу. 

Європейський Молодіжний Форум також рекомендує надавати 

спеціальну фінансову та юридичну підтримку проектам ESC, що стосуються 

громадян третіх країн чи резидентів ЄС, а також молоді, що бере участь у 

"Еразмус+", країн-партнерів ЄС та молодих біженців. 

Згідно позиційного документу Європейського молодіжного форуму про 

Багаторічний фінансовий план ЄС 2020-2027(2030) (Multiannual financial 

framework of EU), молодь Європи солідарна із потребами української молоді і 

акцентує увагу Європейського Союзу на необхідності робити акцент на 

молодіжне середовище та на ролі молоді у зовнішній діяльності найбільшого 

донора світу. Глобальна стратегія зобов'язує ЄС поглиблювати роботу над 

молодіжним компонентом у своїй зовнішній діяльності, щоб протидіяти 
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насильницькому екстремізму. Вона визнає, що побудова стійкого суспільства 

вимагатиме відстоювання гідних можливостей для роботи молоді. 

Європейський Союз також підкреслює важливість можливостей для молоді та 

молодіжних обмінів, як важливого елементу Європейської політики сусідства. 

В документі також зазначається, що програми обмінів є життєво важливими 

для молодіжних організацій країн-учасниць. 

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України: 

 рекомендує Міністерству освіти і науки України офіційно звернутись до 

ЄС та програми “Еразмус+” та розпочати процес створення національної 

агенції Еразмус+ в Україні спільно із молодіжними організаціями України; 

 розпочати процес комунікацій з Європейською комісією для створення 

агенції "Еразмус+" в Україні та залучити представників громадських 

організацій та НМРУ до цього процесу; 

 передбачити у державному бюджеті України кошти для фінансування 

агенції та сплати внеску, як програмної країни; 

 висловити інтерес та полегшити адміністрування в Україні діяльності 

нової ініціативи Європейського Союзу - European Solidarity Corps, яка створює 

можливості для волонтерства молоді за кордоном чи в своїй країні та є 

наступником успішної програми EVS European Voluntary Service. 

З повагою 

Голова                        Микита Андрєєв 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 712 від 23 травня 2019 року 

Про проведення Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіад з математики, фізики, 

хімії, біології, географії, економіки, 

інформатики, інформаційних технологій  

у 2019/2020 навчальному році 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-

олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 11 червня 2012 року № 671, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386, з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, активізації 

запровадження комп'ютерних інформаційних технологій у шкільній освіті, 

сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних 

змагань, що проводяться з використанням мережі Інтернет, НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнські учнівські 

Інтернет-олімпіади: 

1) з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки на базі 

Комунального закладу вищої освіти «Академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (Задорожна Л. К.); 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30180/
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2) з інформатики на базі Комунального закладу «Фізико-математична 

гімназія № 17 Вінницької міської ради» (Нестюк В. М.); 

3) з інформаційних технологій на базі Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Салівон Г. І.). 

2. Утворити організаційні комітети і журі Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіад згідно з додатками 1-11. 

3. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої 

влади сприяти участі учнів у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах. 

4. Витрати на організацію та проведення Інтернет-олімпіад здійснити в 

межах затвердженого кошторису та за рахунок коштів, не заборонених 

законодавством України. 

5. Оплату відряджень членів оргкомітетів та журі Всеукраїнських 

Інтернет-олімпіад здійснити за рахунок установ, у яких вони працюють. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                       Л. М. Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 680 від 20 травня 2019 року 

Про організацію роботи приймальні громадян 

та консультативних телефонів Міністерства 

освіти і науки «Вступна кампанія 2019 року» 

Відповідно до підпункту 88 пункту 4 Положення про Міністерство освіти 

і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 р. № 630, з метою забезпечення належного контролю за 

проведенням вступної кампанії 2019 року у закладах вищої освіти, організації 

особистого прийому громадян, їх консультування з питань вступу до закладів 

освіти та оперативного реагування на можливі факти порушення 

законодавства про вищу освіту 

 НАКАЗУЮ: 

1. Визначити, що на період вступної кампанії з 24 червня по 09 серпня 

2019 року прийом громадян та робота консультативних телефонів 

Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 2019 року» здійснюються за 

адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 16, фойє будівлі та конференц-зал № 2 

(кімната № 401), де встановлюються консультативні телефони за номером 

(044) 287-89-29. 

У зазначені строки організувати прийом звернень громадян за адресою 

електронної пошти: vstup2019@mon.gov.ua. 

2. Затвердити Графік чергування працівників директорату вищої освіти і 

освіти дорослих у приймальні громадян та на консультативних телефонах 

Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 2019 року», що додається. 

https://osvita.ua/doc/files/news/646/64658/5ced30b7c6464845977957.pdf
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
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3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити 

чергування осіб, визначених Графіком чергування, затвердженим пунктом 2 

цього наказу, у приймальні громадян та на консультативних телефонах 

Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 2019 року» і належний 

професійний рівень особистого прийому громадян та їх консультування. 

4. Затвердити відповідальних працівників Міністерства освіти і науки та 

номери консультативних телефонів з питань: 

 загальної середньої освіти - головний спеціаліст відділу державно-

громадського управління освітою головного управління загальної середньої та 

дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти Ішутіна О. П., 

телефон (044) 481-47-67; 

 професійної світи - головний спеціаліст відділу організаційної 

діяльності та соціальних питань головного управління професійної 

освіти  директорату професійної освіти Сидоренко В. Б., телефон (044) 287-89-

14. 

5. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.), 

директорату професійної освіти (Шумік І. В.) забезпечити належний 

професійний рівень консультування громадян за вказаними у пункті 4 цього 

наказу номерами консультативних телефонів у робочий час в період з 24 

червня по 09 серпня 2019 року. 

6. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І.А.) для організації роботи приймальні 

громадян та консультативних телефонів Міністерства освіти і науки «Вступна 

кампанія 2019 року» надати у тимчасове користування фойє будівлі та 

конференц-зал № 2 (кімната № 401) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 

16 і забезпечити оптимальні умови роботи, облаштувавши 9 робочих місць 

комп'ютерами з під'єднанням до мережі Інтернет та телефонними апаратами, 

іншими необхідними матеріалами. 

7. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова 

Т. А.) забезпечити інформаційний супровід роботи приймальні громадян та 

консультативних телефонів Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 

2019 року» у засобах масової інформації. 

8. Призначити відповідальним за роботу приймальні громадян та 

консультативних телефонів Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 

2019 року» головного спеціаліста відділу модернізації змісту освіти та 

освітнього процесу головного управління вищої освіти директорату Вищої 

освіти і освіти дорослих Карпенка Є. А. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

Рашкевича Ю. М. 

Міністр                      Л. М. Гриневич 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 674/770/412 від 20 травня 2019 року 

Про проведення фіналу ХІІІ Міжнародного 

конкурсу-фестивалю дитячої творчості\ 

«Усі ми діти твої, Україно!» 
Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої 

творчості «Усі ми діти твої, Україно!», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, 

Державного комітету України у справах національностей та релігій від 

02.07.2007 за № 559/2367/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

20.07.2007 за № 845/14112 (із змінами), з метою активізації роботи з 

патріотичного виховання дітей та молоді, а також реалізації державної мовної 

політики і державної політики у сфері розвитку культур національних меншин 

України та міжкультурного діалогу, забезпечення державної підтримки 

обдарованої молоді, у тому числі тих, хто має інвалідність, розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей учнівської молоді України та молоді 

українського походження зарубіжних країн, утвердження позитивного 

міжнародного іміджу України  

НАКАЗУЄМО: 

1. Провести з 15 липня до 04 серпня 2019 року в державному підприємстві 

"Український дитячий центр "Молода гвардія" (м. Одеса) фінал ХІІІ 

Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості «Усі ми діти твої, 

Україно!». 

Міністерство соціальної політики України виділяє путівки для учасників 

Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості «Усі ми діти твої, 

Україно!» відповідно до квоти, встановленої Міністерством соціальної 

політики України. 

2. Затвердити персональний склад Виконавчої дирекції ХІІІ 

Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості «Усі ми діти твої, 

Україно!», що додається. 

3. Виконавчій дирекції ХІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої 

творчості «Усі ми діти твої, Україно!» (Горват Л. Б.) до 27 травня 2019 року 

подати Міністерству соціальної політики України склад учасників фіналу 

конкурсу-фестивалю, які пройшли відбірковий тур, у порядку, передбаченому 

Положенням про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до 

державного підприємства України Міжнародний дитячий центр "Артек" і 

державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за 

рахунок бюджетних коштів, затвердженому наказом Міністерства соціальної 

політики України від 27.06.2018 за № 938 та зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 19.07.2018 за № 841/32293, та відповідно до наказу 

Міністерства соціальної політики України від 26.02.2019 за № 290 «Про 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2609/
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64661/5cebdf0c23247257052275.pdf
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затвердження плану-графіка розподілу путівок на оздоровлення дітей і 

тематичних змін у державному підприємстві "Український дитячий центр 

"Молода гвардія" на 2019 рік». 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

освіти і науки України, заступника Міністра соціальної політики України, 

заступника Міністра культури України відповідно до розподілу 

функціональних обов'язків. 

Міністр освіти і науки України                                Л. М. Гриневич 

Міністр соціальної політики України                     А. О. Рева 

Міністр культури України                               Є. М. Нищук 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 735 від 24 травня 2019 року 

Про внесення змін до переліку закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

для впровадження елементів дуальної 

форми здобуття освіти 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту», розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275-р «Про затвердження 

середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», від 13 

грудня 2018 року № 1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду 

на 2019 рік», від 19 вересня 2018 року № 660-р «Про схвалення Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», враховуючи 

подання Департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, та з метою оновлення змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти шляхом упровадження у професійну підготовку 

кваліфікованих кадрів дуальної форми освіти, створення умов для якісної 

підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити 

вимоги ринку праці  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити зміни до переліку закладів професійної (професійно-

технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми здобуття 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.06.2017 № 916, із змінами, внесеними від 15.05.2018 № 473, виклавши його 

в новій редакції, що додається. 

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської 

міської державних адміністрацій: 

1) спільно з роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями-

замовниками підготовки робітничих кадрів і закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти створити необхідні умови для проведення 

професійно-практичної підготовки здобувачів в умовах виробництва з 

використанням дуальної форми освіти; 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/proftech/56443/
https://osvita.ua/doc/files/news/646/64674/5cee7676681f2991782622.pdf
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2) розглянути результати впровадження дуальної форми освіти в закладах 

професійної  (професійно-технічної) освіти на засіданні Регіональних рад 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

3. Державній науковій установі «Інституту модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) та навчально-методичним (науково-методичним) 

центрам (кабінетам) професійно-технічної освіти забезпечити методичний 

супровід упровадження дуальної форми освіти у професійну підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів та здійснювати щорічний моніторинг 

результатів діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

4. Директорату професійної освіти (Шумік І. В.) щорічно за поданням 

департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської 

державних адміністрацій здійснювати корегування переліку робітничих 

професій і закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що 

впроваджують дуальну форму освіти у професійну підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                                  Л. М. Гриневич 
Додаток: https://osvita.ua/doc/files/news/646/64674/5cee7676681f2991782622.pdf 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 761 від 31 травня 2019 року 

Про участь команд України у 

міжнародних учнівських олімпіадах 

з фізики, математики, біології, 

хімії, інформатики, астрономії у 2019 році 

Відповідно до підпункту 5 пункту 3 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та 

міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 

2013 р. № 95, пункту 2.8.6 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10.04.2019 № 468 «Про проведення конкурсних 

відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України 

для участі у міжнародних учнівських олімпіадах 2019 року» (зі змінами), 

враховуючи результати конкурсних відбірково-тренувальних зборів, та з 

метою участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з фізики, 

математики, біології, хімії, інформатики, астрономії у 2019 році  

НАКАЗУЮ: 

https://osvita.ua/doc/files/news/646/64674/5cee7676681f2991782622.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64319/
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1. Затвердити персональний склад команд України для участі у 

міжнародних учнівських олімпіадах з фізики, математики, біології, хімії, 

інформатики, астрономії у 2019 році, що додається. 

2. Відрядити для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з фізики, 

математики, біології, хімії, інформатики, астрономії у 2019 році команди 

України у складі, затвердженому пунктом 1 цього наказу. 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) забезпечити участь команд України у міжнародних 

учнівських олімпіадах з фізики, математики, біології, хімії, інформатики, 

астрономії у 2019 році. 

4. Фінансування відрядження та участі команд України у міжнародних 

учнівських олімпіадах з фізики, математики, біології, хімії, інформатики, 

астрономії у 2019 році здійснити в межах затвердженого кошторису. 

5. Науковому керівнику команди України з хімії Гавриленку К. С. 

здійснити оплату проїзду за маршрутом (авіапереліт) Київ-Париж. 

6. Департаменту науки і освіти Харківської, департаментам освіти і науки 

Закарпатської, Львівської, Полтавської, Чернігівської обласних, Київської 

міської державних адміністрацій, Київському національному університету 

імені Тараса Шевченка відрядити членів команд разом із супроводжуючими 

особами до м. Київ. Витрати на відрядження членів команд та осіб, що їх 

супроводжують, до м. Київ і на зворотний шлях здійснити за рахунок установ, 

що відряджають. 

7. Відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проїзду та проведення 

змагань покласти на керівників відповідних команд: Кремінського Б. Г., 

Панькова А.В., Фіцайло С. С., Черепіну Н.В., Вернидуб О. М. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                     Л. М. Гриневич 
Додатки: https://osvita.ua/doc/files/news/647/64760/5cf4d2d9a70a8080918292.pdf 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

№ 01/01-22/1333 від 25 травня 2019 року 

Керівникам органів 

місцевого самоврядування 

Директорам (начальникам) 

департаментів (управлінь) 

освіти і науки Київської міської, 

обласних державних адміністрацій 

Щодо окремих питань формування 

системи забезпечення якості освіти 

Прийнятий 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту» (далі - 

Закон) передбачає створення в країні системи забезпечення якості освіти. 

Відповідно до статті 41 Закону система забезпечення якості освіти 

включає: 

https://osvita.ua/doc/files/news/647/64760/5cf4d2d9a70a8080918292.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/647/64760/5cf4d2d9a70a8080918292.pdf
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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 внутрішню систему забезпечення якості, що має функціонувати у 

кожному закладі загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-

технічної освіти; 

 систему зовнішнього забезпечення якості освіти, до якої належить 

інституційний аудит. 

До повноважень Державної служби якості освіти України належать 

питання щодо допомоги керівникам закладів освіти та їхнім засновникам у 

формуванні внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що має створити 

умови для постійного і послідовного удосконалення якості освітніх і 

управлінських процесів. 

Службою розробляється проект відповідних рекомендацій, апробація 

якого проходить у 12 пілотних школах та має завершитися до кінця травня 

2019 року. За результатами апробації узагальнені пропозиції увійдуть до 

методичних рекомендацій та посібника «Абетка для керівника», які зможе 

використати кожен керівник школи для розбудови власної внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. 

З метою створення зовнішньої системи забезпечення якості освіти 

Міністерством освіти і науки України наказом від 09.01.2019 № 

17 затверджено Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної 

середньої освіти (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 

2019 року за № 250/33221). 

За розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідає 

керівник школи, а за проведення інституційного аудиту - Служба та її 

територіальні органи. Ці дві системи тісно пов’язані між собою, оскільки 

критерії, за якими має проводитись школою щорічне самооцінювання 

освітньої діяльності та інституційний аудит однакові. 

Інституційний аудит - це зовнішнє оцінювання освітньої діяльності 

школи, що базується на ґрунтовному вивченні освітніх та управлінських 

процесів. Аудит покликаний допомогти закладам освіти стати більш якісними 

і в подальшому сформувати та підтримувати нову культуру якості освіти, що 

базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього 

процесу. 

Під час оцінювання закладу освіти буде почута думка кожного: учнів, 

педагогів, батьків. Тому, окрім спостережень за освітнім середовищем та 

відвідування навчальних занять має проводитися опитування учасників 

освітнього процесу. 

Після закінчення інституційного аудиту школа отримає висновок про 

якість освітньої діяльності й управлінських процесів та рекомендації щодо 

удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Крім того, у висновку зазначається на якому з рівнів наразі перебуває 

школа - високому, достатньому, на рівні, що вимагає покращення, чи 

низькому. Але найголовніше, що визначений рівень - це не вирок, а поштовх 

до руху вперед, до вдосконалення та підвищення якості освітньої діяльності. 

Для роботи над виправленням порушень заклад освіти має один рік. Якщо 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/
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після визначеного терміну заклад освіти не усуне виявлені негативні 

результати інституційного аудиту, то Служба чи її територіальний орган 

мають право рекомендувати засновнику змінити керівника школи чи 

реорганізувати заклад освіти. 

Інституційний аудит здійснюватиме експертна група. Це представники 

Служби чи її територіальних органів, працівники органів управління освітою, 

керівники закладів освіти та вчителі, які мають вищу кваліфікаційну 

категорію, практичний досвід роботи у школі не менше 5 років і пройшли 

спеціальне навчання. В експертній групі буде від 3 до 12 осіб і вони 

працюватимуть у закладі освіти до 10 робочих днів. Але у школах з кількістю 

до 50 працівників інституційний аудит триватиме не більше 5 днів. 

Відбір кандидатів до експертних груп з проведення інституційного 

аудиту розпочнеться на початку червня 2019 року. Детальна інформація про 

реєстрацію, вимоги до кандидатів та проведення відповідного навчання буде 

розміщена на офіційному веб-сайті Служби. 

Інституційний аудит відбуватиметься один раз на 10 років у плановому 

порядку, а також у позаплановому - за зверненнями засновника, директора 

школи, педагогічної, наглядової (піклувальної) ради до Служби чи її 

територіальних органів. 

Пілотні інституційні аудити розпочнуться у вересні 2019 року за заявами 

керівників шкіл чи їх засновників, із січня 2020 року - в плановому порядку. 

Разом з тим, звертаємо увагу, що на підставі наказу Міністерства освіти і 

науки України від 15.03.2018 № 244 Порядок державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом 

МОН від 30.01.2015 № 67, визнаний таким, що втратив чинність. 

Враховуючи зазначене, державна атестація закладів освіти не існує як 

форма державного нагляду (контролю) і правові наслідки її проведення 

відсутні. 

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у закладах освіти за 

дотриманням ними вимог законодавства Служби та її територіальних органів. 

На сьогодні за результатами конкурсу відібрано керівників 10 обласних 

управлінь Служби (Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 

Чернівецька області). У червні 2019 року Служба продовжить конкурсний 

відбір керівників до решти територіальних органів. 

Оскільки, реалізація державної політики у сфері забезпечення якості 

освіти на відповідній території належить до повноважень органів місцевого 

самоврядування (стаття 66 Закону), враховуючи пункт 9 протокольного 

рішення координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти 

при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 2019 року №1, просимо сприяти у 

створенні належних умов для роботи територіальних органів Служби та 

поінформувати керівників підпорядкованих органів управління освітою і 

закладів освіти, педагогічну, батьківську громадськість та регіональні засоби 

https://osvita.ua/legislation/other/46126/
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масової інформації про особливості розбудови системи забезпечення якості 

освіти. 

З детальною інформацією щодо розбудови та функціонування системи 

забезпечення якості освіти можливо ознайомитися на сайті Державної служби 

якості освіти України у розділі «Інституційний аудит» 

(http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt). 

Отримання додаткових роз’яснень за телефоном (044) 236-50-44. 

З повагою 

Голова                              Руслан Гурак 

 

 

 

 

 

Про підсумки діяльності методичного центру 

 Управління освіти адміністрації Новобаварського району  

 Харківської міської ради  

у 2018/2019 навчальному році 

У 2018/2019 навчальному році діяльність методичного центру 

здійснювалась на підставі чинних нормативних документів: Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указів Президента 

України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Положення про 

порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 (із змінами від 

30.11.2012 № 1352) та реалізації змісту нових Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції «Нової 

української школи», наказів Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форми власності», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку 

переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 

наступного класу», від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 

22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього 

Із досвіду роботи 
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незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11 вересня 2018 року за № 1030/32482, наказів МОН України від 21.03.2018 

№ 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм 1-2 класи 

в закладах загальної середньої освіти»; від 23.03.2018 № 283 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього 

простору Нової української школи»; від 16.04.2018 №367 «Про затвердження 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»; 

від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня»; від 20.04.2018 № 407 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

І ступеня»; від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; листів Міністерства 

освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах 

загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному 

році», від 09.06.2016 № 1/9-298 про реалізацію змісту освітньої галузі 

«Мистецтво» у 8-х класах, від 13.06.2018 № 1/9-386 «Щодо особливостей 

організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному 

році», від 07.08.2018 № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2018/2019 навчальний рік», від 

25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання 

у дошкільних навчальних закладах», від 20.08.2018 № 1/9-501 «Про Перелік 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України 

для використання у закладах дошкільної освіти», від 20.08.2018 № 1/9-503 

«Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства 

освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої 

освіти», листа МОН України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання 

організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя 

дитини у 2018/2019 навчальному році»,  Указу Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи 

(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 2016 р. 

№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року», відповідно до Положення про методичний центр Управління 

освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, плану 

роботи методичного центру Управління освіти адміністрації Новобаварського 

https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/
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району Харківської міської ради, наказів  Управління освіти адміністрації 

Новобаварського району Харківської міської ради від 04.09.2018 № 194 «Про 

зміст та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами 

Новобаварського району у 2018/2019 навчальному році», від 11.01.2019 № 194 

«Про внесення змін до наказу від 04.09.2018 № 194» з метою забезпечення 

високого рівня функціонування системи методичної роботи, глибокого 

вивчення новітніх технологій, своєчасного ознайомлення педагогічних 

працівників з ефективним педагогічним досвідом та для формування 

інноваційної культури професійної діяльності педагогів в районі проводилися 

відповідні заходи. 

Стрімкі зміни освітньої галузі в державі, яка покликана зупинити 

негативні тенденції та перетворити українську школу на важіль соціальної 

рівності, згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності 

України. Враховуючи новий зміст освіти та результати анкетування 

педагогічних працівників у ІІ семестрі 2018/2019 навчальному році зумовило 

змінювати пріоритети та напрямки роботи з освітянами Новобаварського 

району на 2019 – 2023 рр. (Алгоритм роботи викладено у програмі роботи над 

методичною темою району) 

Отже, роботу методичного центру та закладів освіти скоординовано на  

«Формування новітнього освітнього середовища на основі педагогіки 

партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу 

дитиноцентризму з метою підвищення якості освітнього процесу». 

В рамках впровадження нової методичної теми у ІІ семестрі 2018/2019 

навчальному році розпочато реалізацію над І (діагностико-теоритичний) 

етапом.  

 Пріоритетними напрямами діяльності методичного центру у 

2018/2019 навчальному році було: 

 надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги 

педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових 

документів, нових Державних стандартів та освітніх програм; 

 здійснення організаційно-методичного супровіду професійних 

конкурсів «Учитель року», «Вихователь року», фестивалів-оглядів 

освітніх Інтернет-ресурсів, інших конкурсів фахової майстерності 

педагогів; 

 забезпечення ефективності роботи з виявлення, вивчення, узагальнення 

та поширення ефективного педагогічного досвіду творчих вчителів 

шляхом організації дієвих майстер-класів, школи ЕПД, творчих 

лабораторій педагогів навчальних закладів району; 
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 продовження роботи Школи професійної адаптації молодого учителя; 

 координація роботи з факультетом підвищення кваліфікації КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» щодо організаційно-

змістовного забезпечення підвищення кваліфікації педагогів на засадах 

диференційованого підходу в умовах упровадження Державних 

стандартів початкової та повної загальної середньої освіти; продовжити 

роботу щодо проходження фахових спецкурсів учителями, які 

викладають декілька предметів; 

 забезпечення організаційно-методичного супровіду проведення 

атестації педагогічних працівників та керівних кадрів закладів освіти 

району; 

 забезпечення організаційно-методичного супровіду діяльності закладів 

дошкільної освіти з метою якісної реалізації змісту дошкільної освіти в 

контексті Базового компонента та освітніх програм; 

 здійснення організаційно-методичного супровіду освітніх проектів; 

 забезпечувати якісне, змістовне наповнення сторінок «Методичний 

центр», «Обдарована молодь», «Освіта для здоров’я», «Дошкільна 

освіта», «Наша бібліотека», «ЗНО», «Психологічна служба», 

«Інклюзивна освіта», «НУШ» на офіційному сайті Управління освіти; 

 проводити роботу щодо впровадження закладами освіти досягнень 

сучасної психології для допомоги в роботі вчителів та вихователів; 

 забезпечувати організаційно-методичний супровід виконання плану 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015 № 641; 

 забезпечувати організаційно-методичний супровід роботи з 

обдарованою і талановитою молоддю, направлену на різнобічний 

розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 

здібностей. 

Пріоритетними завданнями було: 

  продовжити удосконалення освітнього простору закладів освіти в 

умовах Нової української школи; 

 забезпечити  реалізацію програм розвитку закладів освіти; 

 збільшити  показники охоплення дітей дошкільною освітою; 

 забезпечити інформатизацію та комп’ютеризацію освітнього процесу; 

 забезпечити необхідні умови для професійного зростання педагогічних 

працівників закладів освіти району; 
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 орієнтувати зміст освітнього процесу на формування в учнів ключових 

компетентностей та наскрізних вмінь,  

 зосередити увагу педагогів при підготовці до уроків на:  

 дитиноцентризмі, педагогіці партнерства; освітньому середовищі в 

початковій школі; 

 наскрізних лініях в базовій основній школі; 

 профільному навчанні в старшій школі; 

 продовжити роботу щодо якісної підготовки учнів до ЗНО; 

 продовжити роботу щодо підготовки вчителів та вихователів до роботи 

в умовах інклюзивної освіти; 

 упроваджувати та створити тимчасову творчу групу щодо впровадження 

в освітній процес STEM-освіти; 

 сприяти розвитку здоров′язберігаючого освітнього середовища шляхом 

створення нових моделей Шкіл сприяння здоров′ю; 

 посилити  роботу щодо формування національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді; 

 упроваджувати в освітній процес антибулінгові  програми; 

 продовжити роботу щодо оснащення закладів освіти; 

 продовжити роботу щодо забезпечення безпеки закладів освіти; 

 забезпечити психологічний і соціально-педагогічний супровід  

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми  потребами, 

консультативну та просвітницьку роботу з батьками. 

Для успішної реалізації вище зазначених завдань методична робота в 

районі велася за напрямами: 

І. Організаційно-методична, методична діяльність 

Для педагогів району було представлено як індивідуальні, так і 

колективні, групові форми роботи. Різними 

формами методичної освіти було охоплено 100% 

педагогічних працівників району. Функціонували 

37 методичних об’єднань та 28 шкіл ефективного 

педагогічного досвіду. 

Протягом 2016/2017 навчального року в 

межах методичної роботи проведено: 5 засідань методичної ради методичного 

центру; семінар для заступників директорів з НВР; 4 

семінари для заступників директорів з ВР, 3 семінари 

для психологів ДНЗ; 4 семінари для психологів ЗНЗ; 4 

семінари для соціальних педагогів; 2 семінари для 

шкільних бібліотекарів, 4 семінари для вихователів-

https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-prosyt-gromady-stvoryty-bezpechne-seredovyshche-v-zakladah-osvity
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методистів, «круглий стіл» для координаторів Шкіл 

сприяння здоров’ю, 5 нарад із керівниками РМО. 

У 2018/2019 навчальному році оновлено банк даних 

друкованих робіт педагогічних працівників району, 

авторських програм, банк ЕПД, банк даних про 

інноваційні процеси та ін. 

У методичному центрі працювали виставки: «Сходинками педагогічної 

майстерності», «Навчальні інновації», «Робота з обдарованими дітьми», «На 

шляху до педагогічної майстерності», «Я атестуюсь», фотовиставка «Новий 

освітній простір НУШ», виставки плакатів та фотографій учасників щорічного 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров′я». 

Працюючи над районною методичною темою, темами методичних 

об’єднань, педагоги використовували не лише рекомендації Міністерства 

освіти і науки України, КВНЗ «ХАНО», НМПЦ ДО, методичного центру, але 

й наробки педагогів ефективного педагогічного досвіду району. На засіданнях 

методичних об’єднань, у творчих звітах, на відкритих уроках, позакласних 

заходах, годинах спілкування йшов науковий пошук. Педагоги вчилися 

поглиблено аналізувати процес навчання і виховання. Розглядалися такі 

питання як: педагогіка партнерства, компетентісний підхід, сучасні освітні 

технології, забезпечення педагогів необхідною інформаційними, 

методичними матеріалами відбувалося через видання методичним центром 

«Інформаційно-методичного збірника».  

Педагоги розповсюджували свій досвід шляхом видання статей у 

педагогічній пресі. (додаток) 

 7 педагогічних працівників закладів освіти представили свої роботи на 

обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри 

педагогічної справи презентують», відзначено усі подані роботи (4 - І ступеня, 

1 – ІІ ступеня, 3 – ІІІ ступеня). Серед учасників Дипломом першого ступеня 

відзначено роботу завідувача МЦ. Роботи відзначались науковими підходами, 

актуальністю тематики, глибиною змісту.  

Для молодих педагогів працювала школа молодого та малодосвідченого 

педагога «Шлях до майстерності». У 2018/2019 навчальному році відбулося 5 

теоретико-практичних засідань для 11 педагогів. 

 В рамках атестації педагогами району було проведено 40 семінарів з 

узагальнення педагогічного досвіду. Семінари 

проводилися у форматах форумів, майстер класів.  

З метою виявлення та підтримки творчо 

працюючих учителів, підвищення їхньої професійної 
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компетентності, популяризації педагогічних здобутків у жовтні проводився 

районний професійний конкурс «Учитель року – 2019».  

В районному етапі взяли участь 14 педагогів району та за такими 

номінаціями: 

-  «Вчитель інклюзивного класу»,  

- «Географія»,  

- «Захист Вітчизни», 

- «Основи здоров’я»,  

- «Французька мова». 

Визначено переможцями районного туру Всеукраїнського професійного 

конкурсу «Учитель року – 2019» у номінаціях: 

 «Основи здоров’я» вчителя предмета «Основи здоров’я» 

Харківської загальноосвітньої школи  № 92 Харківської міської ради 

Харківської області імені Героя Радянського Союзу П.П. Набойченка 

Бєлкіну Олену Віталіївну;  

 «Географія» вчителя географії КЗ «Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 79 Ващенко Людмилу Володимирівну;  

 «Захист Вітчизни» вчителя предмета «Захист Вітчизни» 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 153 Харківської міської 

ради Харківської області Скачилова Олександра Олександровича; 

 «Французька мова»: вчитель французької мови Харківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради 

Завсеголова Катерина Володимирівна; 

 «Вчмтель інклюзивного класу»: вчитель інклюзивного класу 

приватної школи «Початок мудрості» Шубіна Наталія Олександрівна. 

 Для участі в міському, обласному етапах було представлено переможців 

районного етапу. Результати наведені нижче: 

Номінація ПІБ, заклад Рівень та результат 

Міський Обласний 

«Основи здоров’я» Бєлкіна О.В,ХЗОШ № 92 Лауреат Фіналіст 

«Вчитель 

інклюзивного класу» 

Шубіна Н.О., Приватна школа 

«ПМ» 

Лауреат Учасник 

«Географія» Ващенко Л.В., ХЗОШ № 79 Учасник Учасник 

«Захист Вітчизни» Скачилов О.О., ХЗОШ № 153 Учасник Учасник 

«Французька мова» Завсеголова К.В., ХСШ № 162 Переможець Переможець 

 

За підсумками участі вчитель французької мови брала участь у 

Всеукраїнському етапі та стала дипломантом конкурсу (5 місце). 
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«Учитель року - 2019» 

 

 

За підсумками участі учнів та педагогів у конкурсі «Молода людина року 

- 2019», який було проведено комітетом у справах сім’ї та молоді 

Новобаварського району, переможцями визначено: 

Номінація "Фізична культура та спорт" 

2 місце. Найдьонов Кирил Андрійович, учень ХЗОШ №28, 04.02.2003 р. 

Номінація "Діяльність у невиробничій сфері" 

2 місце. Завсеголова Катерина Володимирівна, учитель французької мови 

ХСШ №162, 13.01.1988 р. 

3 місце. Охременко Микита Павлович, учень ХЗОШ №28, 30.09.2004р. 

Номінація " Учні загальної середньої освіти " 

1 місце. Вегієв Даніїл Станіславович, 

учень ХЗОШ №59, 08.01.2002р. 

2 місце. Овсянікова Аліна Віталіївна, 

учениця ХЗОШ №92, 23.11.2004р. 

3 місце. Кушко Дмитро Вадимович, 

учень ХЗОШ №51, 22.01.2004р. 

Номінація "Культура та мистецтво" 

1 місце. Шевченко Анастасія 

Олександрівна, учениця ХЗОШ №130, 

21.10.2003 р.       

2 місце. Шпакович Марія Миколаївна, учениця ХГ №39, 08.02.2003 р. 

3 місце. Маракіна Анжеліка Геннадіївна, учениця ХГ №65, 28.10.2003 р. 

Номінація "Громадська діяльність" 

1 місце. Коваленко Руслан Юрійович, учень ХГ №39, 21.07.2002 р. 

2 місце. Шаповалов Артем Денисович, учень ХГ №39, 27.07.2002 р. 

3 місце. Лутченко Данило Андрійович, учень ХЗОШ №28, 30.08.2004р. 

Нагородження міського конкурсу 

 «Молода людина року - 2019»  районного етапу (парк ім. Квітки Основ’яненко) 
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Номінація "Наукова діяльність" 

1 місце. Уварова Інна Олександрівна, директор ХЗОШ №59, 29.04.1984р. 

2 місце. Позняков Дмитро Олександрович, учень ХЗОШ №76, 10.05.2005р. 

У 2018/2019 навчальному році студенти Харківського національного 

медичного університету, Харківського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Харківського національного 

університету ім. Н.В. Каразіна, Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди проходили практику на базі закладів освіти 

Новобаварського району. 

Активно велася робота щодо міжнародного співробітництва. В умовах 

розвинутого інформаційного суспільства, накопичення знань, розгалуження та 

розвитку різних напрямків освітньої діяльності успішна інтеграція в світовий 

освітній простір стала однією з визначальних характеристик, які свідчать про 
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Інноваційна діяльності у закладах освіти відіграє важливу роль 

сучасності. Заклади району беруть участь у 27 проектах 

регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Серед 

них є проекти, які забезпечують реалізацію напряму «STEM-

освіта», яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після 

школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 

79 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського 

Союзу В.Д. Поколодного» у вересні 2018 року отримала 5- річний грант від 

Благодійної організації “Міжнародна організація “Інноваційні Освітні 

Технології” та LEGO Foundation (Україна-Королівство Данії) – це набір з 

робототехніки Lego Mindstorms та поле для виконання місій роботом , завдяки 

чому діти стали учасниками міжнародної STEM програми FIRST LEGO 

League.  
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Брали участь у Харківському відбірковому турнірі First Lego League 

2018/2019 - 02.03.2019,  «Суддівська відзнака», Всеукраїнському чемпіонаті 

FIRST LEGO League (06-07.04.2019), 10 місце у Грі роботів, відкритому 

чемпіонаті з робототехніки «Robolab», м. Полтава 25.05.2019. В школі 

відкрито та функціонує лабораторія з робототехніки.  

З напряму «STEM-освіта» функціонувала творча група, яка координувала 

цей напрям роботи (керівник – вчитель фізики ХСШ № 162, Борзенко О.С.) 

Відповідно до ст.42. Закону «Про освіту» та наказу Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 22.01.2019 

№ 19 «Про проведення заходів академічної доброчесності» з метою 

дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, що передбачає 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання учнів, надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації було проведено тиждень 

«Академічної доброчесності». 

В закладах загальної середньої освіти було розроблено та затверджено 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, 

питання академічної доброчесності розглянуто на засіданнях педагогічної та 

методичної радах, шкільних методичних об’єднань. 

Для реалізації якісного інформаційно-методичного інформування 

методичний центр видає збірник «Методичний вісник». 

 

Підвищення кваліфікації 

З прийняттям Закону України «Про освіту» вчителі можуть підвищувати 

свою кваліфікацію не лише в Інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

Закон лише говорить, що загальна кількість годин на таке підвищення 

кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин. При 

цьому частина з цих годин обов’язково має бути присвячена здобуттю знань 

та навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Протягом 2018/2019 н.р. для своєчасного проходження атестації курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» успішно пройшли 127 педагогів по 28 

предметних напрямках. 

Крім того, у 2018/2019 р. курси підвищення кваліфікації пройшли 140 

вчителів, які почали працювати в умовах НУШ та 26 вчителів, які працюють в 

закладах з російською мовою викладання. 
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План відряджень на курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Новобаварського району виконано на 119% (за рахунок 

проходження спецкурсів). 

Окремо, в Центрі післядипломної освіти Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна навчання пройшли 9 педагогів. 

Атестація педагогічних працівників 

Атестаційні комісії І рівня відповідно до п.2.10 Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників не створювалися у 6 закладах освіти, в яких 

кількість педагогічних працівників складає менше ніж 15 осіб.  

В 2018/2019 навчальному році було проведено 8 засідань атестаційної 

комісії. До районної атестаційної комісії апеляційні скарги від педагогічних 

працівників про незгоду з рішенням атестаційної комісії закладу освіти не 

подавалися. 

Всі педагоги, що атестувалися, своєчасно пройшли курсову 

перепідготовку.  

Всього в 2019 році атестовано більше 150 педагогічних працівників 

закладів  освіти району. Із них атестовані комісією ІІ рівня – 57 осіб. 

Наслідки атестації педагогічних працівників 

Підведення підсумків атестації педагогічних працівників у 2019 році 

відображено в наказах Управління освіти «Про підсумки засідання 

атестаційної комісії ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації  

Новобаварського  району Харківської  міської ради» від 20.03.2019 № 65, від 

21.03.2019 № 68, від 27.03.2019 № 71, від 28.03.2019 № 74. 

Загальна 

кількість 

педпрацівни

ків що 

атестовано 

На присвоєння тарифних розрядів, 

кваліфікаційних категорій На відповідність тарифних розрядів, 

кваліфікаційних категорій 
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За підсумками атестації мають педагогічні звання 

Старший 

учитель 

В П Учитель 

-

методист 

В П Виховател

ь - 

методист 

В П Старший 

вихователь 

В П 

19 
8 11 18 10 8 3 3 - 1 1 - 

Присвоєно «спеціаліст  вищої категорії» - 16, відповідність «спеціаліст  

вищої категорії» - 41, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 11, 

відповідність педагогічному званню «старший учитель» - 8, відповідність 

педагогічному званню «вихователь – методист» - 3, відповідність 
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педагогічному званню «учитель – методист» - 10, присвоєно педагогічне 

звання «учитель – методист» - 8, відповідність педагогічному званню 

«старший вихователь» - 1. 

На відповідність звання «керівник гуртка-методист» - 1 (ЦДЮТ № 2), 

відповідність звання «практичний психолог – методист» - 1 ()ДНЗ № 15), 

присвоєно «практичний психолог – методист»  - 1 (ДНЗ №156).  

Позачергову атестацію проходило 4 особи. Випадків не підтвердження 

або не присвоєння районною атестаційною комісією кваліфікаційних 

категорій, педагогічних звань, про які порушували клопотання атестаційні 

комісії закладів освіти, не було.  

Одному педпрацівнику перенесено атестацію на наступний навчальний 

рік 1 особі у зв’язку з хворобою (ХЗОШ № 130). Педагоги не подавали 

апеляцій до атестаційних комісій вищого рівня про незгоду з рішенням комісії 

І та ІІ рівнів. Обов’язковою умовою організації та проведення атестації 

педагогічних працівників було суворе дотримання законодавчих та 

нормативних вимог, об’єктивність в оцінювані діяльності педагога, 

неформальний підхід до проведення атестації. 

Сертифікація 

До вересня 2018 р. усі вчителі проходили атестацію. Відповідно до 

закону «Про освіту»у 2018/2019 навчальному році було запроваджено 

пілотну сертифікацію педагогічних працівників. 

Кожен учасник мав змогу пройти незалежне оцінювання – його успішне 

завершення підтверджуватиме сертифікат. Він засвідчує найвищий 

професійний рівень педагога, а також дає можливість зарахувати сертифікацію 

замість атестації з підвищенням та впродовж 3х років отримувати 20% 

надбавки до зарплати. 

Сертифікація педагогічного працівника відбувається виключно на 

добровільних засадах. 

Постановою Кабінету Міністрів України було визначено, що у 2019 році 

в рамках пілотного проекту сертифікацію мали змогу пройти не більше однієї 

тисячі вчителів початкових класів з усієї України. Серед вчителів початкових 

класів Новобаварського району, у цьому навчальному році, виявили бажання 

пройти сертифікацію декілька учителів початкових класів. 

ІІ. Діяльність щодо розвитку дошкільної освіти. 

Освіта дитини починається з дитячого садочку. 

Цікавий факт: за час дії міської програми, розпочатої за ініціативи 

Харківського міського голови Г. Кернеса, до 2012 року мережа закладів 

дошкільної освіти району складала 12 садків, у яких працювало 103 групи. А 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
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на 2019 рік – буде працювати – 15 садочків на 124 групи. Збільшення на три 

заклади та 21 групу. 

На даний момент в базі Електронної реєстрації в заклади дошкільної 

освіти нараховується майже 400 малят, яких ми не маємо можливості з вересня 

забезпечити місцями. А отримали направлення у дитячі садочки більше 800 

дітей, з них 33 дитини пільгових категорій (діти військовослужбовців, 

чорнобильців).  

У закладах дошкільної освіти мікрорайону Холодної гори, Нової Баварії 

залишається  значне перевантаження, яке складає на 100 місць 128 дошкільнят. 

Цей показник є найвищим у місті. У деяких групах при нормі 15-20 дітей 

нараховується до 40 малят. За останні три роки цей показник покращився 

завдяки відкриттю 22 грудня 2017 садка №181 по проспекту Ново-

Баварському. А у вересні 2018 в цьому садочку було відкрито ще 2 групи 

додатково на 52 місця.  Це стало значною подією в районі. Ми пишаємося, що 

у відкритті брав участь Харківський міський голова Г.Кернес і тепер це 

сучасний заклад дошкільної освіти, обладнаний з дотриманням усіх санітарно-

технічних умов, з естетично оформленими коридорами, групами, ігровими 

кімнатами та подвір’ям. 

В районі і надалі є перспектива розширення мережі закладів дошкільної 

освіти.   

На виконання Рішення сесії міськвиконкому триває оформлення 

документів та ремонтні роботи 4-х групового садочку № 42 по вулиці 

С.Перовської. Отже, через рік місцями буде забезпечено ще близько 100 дітей 

в мікрорайоні Липового гаю, а кількість закладів дошкільної освіти зросте до 

16 (проти 12-ти 7 років тому).  

На виконання Рішення сесії міськвиконкому триває оформлення 

документів та ремонтні роботи 4-х групового садочку № 42 по вулиці 

С.Перовської. Отже, через рік місцями буде забезпечено ще близько 100 дітей 

в мікрорайоні Липового гаю, а кількість закладів дошкільної освіти зросте до 

16 (проти 12-ти 7 років тому).  

На перше вересня 2019 року будуть відкриті 2 інклюзивні групи у ЗДО 

№№18,143 та 4-х спеціальних груп для дітей з вадами мовлення 

(логопедичних). Всього таких груп у районі – 24. 

В Управлінні освіти адміністрації Новобаварського району створено 

інформаційний банк даних обліку дітей дошкільного віку  в розрізі  кожного 

ЗДО.  Банк даних щорічно оновлюється. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» 

(ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні»  (ст.32),  згідно з п. 4.6. 

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської 

ради 7 скликання від 21.12.2016 № 451/16 «Про затвердження положень 
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виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 02.05.2019 № 116 «Про 

організацію обліку дітей дошкільного віку в 2019 році з метою своєчасного 

обліку  дітей (від народження до 6(7) років, наказу Управління освіти  від 

08.05.2019 № 109  «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2019 

році» з метою своєчасного обліку Управлінням освіти протягом року 

проводився  облік дітей  дошкільного віку та вивчалися  демографічні 

показники та освітні потреби населення в дошкільній освіті в розрізі 

дошкільних закладів.  

В наслідок проведеної роботи щодо обліку дітей  дошкільного віку  та 

потреб населення здійснюється прогнозування розвитку дошкільної освіти 

району та оптимізація мережі ЗДО усіх форм власності, з  метою зростання 

охоплення дошкільною освітою та створення додаткових місць для 

дошкільнят. 

На сьогоднішній день дитячі садочки району – це сучасні заклади освіти 

з оновленими інтер’єрами, басейнами, спеціальними меблями та 

технологічним обладнанням.  

Це заклади, де впроваджуються програми: 

- «Дитина», Освітня програма для дітей від 2 до 7 років; 

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку», 

- «Хореографія в дошкільному навчальному закладі»,  

- «Україна - моя батьківщина», 

-«Дошкільнятам про основи правознавства» та ін. 

В садках проводяться різноманітні яскраві свята, які об’єднують дітей і 

батьків. 

ІІІ. Діяльність щодо розвитку початкової освіти. 

Нова українська школа. 

У 2018/2019 навчальному році в Новобаварському районі відкрито 35 

перших класів, в яких навчалося 990 учнів.  

Всі вчителі початкових класів пройшли системну підготовку для роботи 

в перших класах Нової української школи: на освітній платформі ЕdEra, курси 

при КВНЗ «ХАНО» «Особливості організації освітнього процесу в умовах 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти», про що 

мають відповідні сертифікати, які дозволяють здійснювати освітній процес у 

перших класах Нової української школи. 

Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до 

систематичного навчання забезпечує їй подальший розвиток, успішне 

навчання та виховання. І задля цього педагогічні працівники району 

впроваджують не лише нову програму, а й створюють нове освітнє 

середовище для першокласників. 
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На виконання наказу МОН України від 23.03.2018 року №283 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього 

простору Нової української школи», у 1-х класах створено навчальні осередки: 

- осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; 

 

- змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки, стенди, 

фліпчарт; 

 

- осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для 

рухливих ігор, LEGO; 
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-  осередок творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та 

стендом для змінної виставки дитячих робіт;   

                        
-   осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, пуфом 

або диванчиками; 

        

   
-   дитяча класна бібліотечка; 

- куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, 

спостереження та догляд за рослинами); 
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- осередок вчителя оснащений столом, стільцем, ноутбуком, МФУ. 

 
 

 

Класи забезпечені одномісними антискаліозними партами, стільцями,  

          
 

відкритими шафами для зберігання дидактичного матеріалу. 

 Всі учні забезпечені новими підручниками. Освітній процес оснащено 

якісними навчально-методичними та дидактичними матеріалами, серед яких 

комплект для навчання грамоти/письма на магнітах, віяло з українськими 

літерами, комплект таблиць до основних розділів граматичного матеріалу, 

комплект «Букви  українського алфавіту»,  набір наочно-дидактичних 

матеріалів з англійської мови, віяло з англійськими літерами, набір цифр і 

знаків на магнітах, танграм, демонстраційний набір моделей геометричних тіл 

(дерево), глобус фізичний, мікроскоп, карти України, світу та півкуль, компас, 

макети природничих матеріалів, набір лабораторний демонстраційний, 

тактильні картки, колекції: «Морське дно», «Насіння та плоди», «Види 

тканини та ниток», «Типи грунтів», «Корисні копалини», «Гірські породи», 

«Породи деревини», набори «LEGO» та інше. 
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Значно полегшує роботу в умовах НУШ наявність технічних пристроїв 

(ноутбуків, мультимедійних комплексів, принтерів і ламінаторів, 

багатофункціональних пристроїв, мікроскопів, телевізорів).  

 
В основі здобуття нових знань та формуванні навичок лежать 

спостереження, екскурсії та проведення дослідів. 

 
Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова 

робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до 

кожного учня допомогли згуртувати дитячі колективи, сприяють розвитку 

навичок спілкування, логічного мислення молодших школярів, їхньої творчої 

уяви, самостійності. 

У кожного учня є щоденник вражень, в якому вони ведуть власні записи.  

Під час уроку, після ранкової зустрічі, наприкінці дня учні роблять записи у 

щоденниках, самостійно обирають тему для письма із декількох, 

запропонованих вчителем. Дитина знає, що щоденник – це особистий 

простір і в ньому можна писати, як захоче, як уміє, як бажає. Коли діти не 
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вміли писати – малювали свої враження. Саме під час запису до щоденнику 

вражень дитина має зрозуміти, що письмо – це приємна і цікава діяльність, 

що можна записувати не тільки тексти, створені кимось, а те, що хвилює 

саме її, і робити це так, як вона бачить сама. 

            Одним з ключових компонентів Нової української школи є 

партнерство, в тому числі між школою і батьками.  

                                
Учителі тісно співпрацюють з батьками, які є їх партнерами і помічниками. 

Батьки беруть активну участь в родинних святах, сімейних виставах 

захоплень, вечорах запитань і відповідей, психологічних тренінгах, 

допомагають в організації екскурсій, організовують  передачу додаткової  

інформації. Учителі, в свою чергу, постійно інформують батьків про 

досягнення  дітей та про  їх участь у всіх заходах.                   

Нова українська школа - це школа до якої приємно ходити учням. Тут 

прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не бояться 

висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 

Доступ для якісної освіти. Інклюзивна освіта. 

Інклюзивна освіта є одним із пріоритетних стратегічних напрямків 

діяльності та спрямована на реалізацію прав дітей з особливими освітніми 

потребами на здобуття якісної освіти, всебічний розвиток, підготовку до 

активної участі у житті суспільства. З 2017 р. розвиток інклюзивної освіти 

увійшов до пріоритетних напрямів «Нової української школи». 

З метою забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими 

освітніми потребам, в тому числі дітей з інвалідністю, а також їх соціалізації 

та інтеграції в суспільство з 01.09.2018 року в закладах загальної середньої 

освіти відкриті класи з інклюзивною формою навчання. Інклюзивне навчання 

організовано в 6 ЗЗСО, у 13 класах з інклюзивною формою були охоплені 

навчанням 27 дітей з особливими освітніми потребами з різними нозологіями. 

Лідерами за кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах, є ЗЗСО №№ 

65, 130, 162, 81, 153, ПМ. 

В закладах загальної середньої освіти створені умови для організації 

інклюзивного навчання дітей згідно з чинним законодавством та забезпечено 

диференційований психолого-педагогічний супровід дітей. Роботу в таких 
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класах здійснює команда фахівців, до складу якої входять заступник 

директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог, соціальний 

педагог, логопед, медичний працівник, асистенти вчителя, педагоги. Одним із 

основних напрямків роботи є створення індивідуальних навчальних планів для 

кожної дитини з ООП та проведення необхідних адаптацій та модифікацій 

зовнішнього середовища, характеру навчання.  

Робота учасників освітнього процесу була спрямована на формування 

позитивної думки толерантного ставлення до дітей з особливими потребами, 

в тому числі з інвалідністю, руйнування психологічних, фізичних і соціальних 

бар’єрів, які виключають або обмежують їхню участь у повноцінній 

діяльності.  

Управління освіти та керівники закладів загальної середньої освіти 

всебічно сприяли розвитку інклюзивної компетентності педагогічних 

працівників, формуванню їх професійної готовності та позитивної мотивації 

до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Протягом 2018/2019 

навчального року педагогічні працівники закладів освіти, управління освіти 

брали активну участь у нарадах, майстер – класах, семінарах, тренінгах, 

проходили спецкурси та курси підвищення кваліфікації з питань 

впровадження інклюзивної освіти, які організовувалися  на базі Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», 

Комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр 

Харківської міської ради».  

На виконання  Постанови  Кабінету Міністрів України від 15.11.2017          

№ 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» за рахунок субвенції здійснюється оплата 

проведення логопедом, практичним психологом та дефектологом додаткових 

корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою 

розвитку для учнів інклюзивних класів та індивідуальним навчальним планом 

учня.  

З метою створення оптимально комфортного середовища для учнів з 

особливими освітніми потребами, облаштування зони відпочинку та творчого 

простору за рахунок субвенції з державного бюджету було придбано: крісло-

мішок Шапіто – 3 шт. (ЗЗСО № 65, 81, 130), крісло-мішок М'яч – 1 шт. (ЗЗСО 

№ 65), крісло-мішок Груша – 1 шт. (ЗЗСО № 65), крісло-мішок Наppy Bean – 

1 шт. (ЗЗСО № 65).  

З метою організації якісної навчальної та корекційно-розвиткової  роботи 

з учнями з ООП за рахунок субвенції з державного бюджету було також 
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придбано навчально-методичну літературу для роботи з учнями з ООП (ЗЗСО 

№ 65, 81, 130, 153, 162). 

Також проаналізовано стан забезпечення закладів, в яких організовано 

інклюзивне навчання, спеціальними засобами корекції психофізичного 

розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму.  

ІV. Діяльність щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Проведення ЗНО-2019 відбулося відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 

№ 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 1033), від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження Порядку 

залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та 

інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання» (із 

змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 

985), наказів Міністерства освіти і науки України 10.01.2017 № 25 «Деякі 

питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1353), 

від 28.09.2018 № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», від 03.02.2015 № 85 «Про затвердження Порядку 

використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 09.02.2018 № 117) (далі - Порядок), відповідно до Регламенту 

роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році, 

затвердженого наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 

16.01.2019 № 8 (далі – Регламент), наказу Департаменту освіти Харківської 

міської ради від 09.04.2019 № 83 «Про порядок організованого закінчення 

2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації 

учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів 

і форм власності м. Харкова»,   наказу Департаменту освіти Харківської 

міської ради від 10.04.2019 № 87 «Про роботу пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2019 році на базі закладів загальної середньої 

освіти м. Харкова»,  у травні-червні 2019 року. 
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 ЗНО – 2019 відбулося за предметами: українська мова та література, 

історія України, математика, біологія, фізика, хімія, географія, англійська 

мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова. 

 Для якісної організації ЗНО–2019 та в зв’язку із суттєвими 

нововведеннями в процедурі ЗНО проведено наступні заходи: 

 упродовж 2018-2019 навчального року учні 11-х класів ЗЗСО району 

залучалися до участі в апробації сертифікаційних тестів ЗНО (у режимі он-

лайн взяли участь близько 300 учнів). 

 створено та заповнено сторінки «ЗНО-2019» на офіційному сайті 

Управління освіти та сайтах шкіл району, оформлено інформаційні стенди 

«ЗНО-2019» в усіх закладах загальної середньої освіти Новобаварського 

району. 

 проведено батьківські збори в усіх 13 випускних класах району з метою 

детального ознайомлення батьків випускників з нововведеннями,  умовами  та 

процедурою проведення ЗНО. 

 проведено реєстрацію на основну сесію ЗНО, сформовано та надано до 

ХРЦОЯО  пакети документів на 321 учня ЗЗСО району.  

 організовано консультації для випускників минулих років щодо 

проведення ЗНО у 2019 році. 

 оновлено базу педагогічного персоналу для проведення ЗНО (107 

старших інструкторів пройшли перепідготовку, атестацію та отримали 

сертифікати державного зразка, окремо підготовку та атестацію пройшли 

інструктори та чергові пунктів тестування в кількості – 47 осіб). 

 забезпечено участь педпрацівників у всіх семінарах, що проводились 

ХРЦОЯО для педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО. 

 організовано участь випускників шкіл Новобаварського району в сесіях 

пробного тестування, а саме 305 учнів склали пробні іспити. 

 діти пільгового контингенту отримали можливість 26.03.2019 пройти 

пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури на 

безоплатній основі.    

 організовано та проведено на високому рівні державну підсумкову 

атестацію у формі ЗНО з 10 предметів. 

206 педагогічних працівників району взяли участь в проведені ЗНО  в 

якості персоналу пунктів тестування на базі семи ВНЗ Харкова. П’ять пунктів 

тестування працювали в районі: на базах ХГ № 65, ХЗОШ № 153, ХСШ № 162, 

ІІ відділення Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, 

комунального господарства торгівлі та дизайну» та Державного навчального 
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закладу «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської області». 

Завдяки узгодженій роботі Управління освіти та особистій 

відповідальності усіх керівників та педагогів закладів загальної середньої та 

професійно-технічної освіти було створено безпечні умови для об’єктивного, 

неупередженого та прозорого оцінювання знань випускників шкіл в 2019 році. 

V. Діяльність щодо психолого-педагогічного супроводу освітнього 

процесу. 

Відповідно до ст. 76 Закону України «Про освіту» діє Психологічна 

служба, яка забезпечує  своєчасне і системне вивчення  психофізичного 

розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням 

вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних 

особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних 

завдань закладів освіти. 

Практичні психологи закладів дошкільної освіти, загальної середньої 

освіти, соціальні педагоги Новобаварського району протягом 2018/2019 н. р. 

працювали над створенням умов для соціального і інтелектуального розвитку 

здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та 

соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу 

відповідно до цілей та завдань системи освіти.  

Корекційно -розвивальна робота  була спрямована на новий зміст освіти, 

заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації в суспільстві, провідною компетентністю у роботі з 

вихованцями та учнями були: спілкування державною мовою -  дітей навчали 

висловлювати  почуття, факти, погляди через слухання, говоріння, читання. 

здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних, 

культурних явищ, проводилась розвивальна робота з формування соціальної 

та громадянської компетеностей - робота була спрямована на  формування 

поведінки, потрібної для ефективного та конструктивного спілкування, уміння 

працювати з іншими на результат, попередження конфліктів, досягнення 

компромісів, поваги до закону, дотримання прав людини, було проведено 

розвивальну роботу з формування компетентності екологічної грамотності і 

здорового життя.  

У 2019 році у 15 закладах  дошкільної освіти відкрились Школи 

Батьківства «Від серця до серця». Школи батьківства «Від серця до серця» 

створені з метою надання психологічної допомоги батькам вихованців на 

підставі партнерських відносин, командної взаємодії та з метою створення  

сприятливого психологічного клімату у садочку і вдома, оптимізації  змісту і 
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форм психологічної просвіти батьків, корекції дитячо-батьківських відносин, 

вирішення проблем батьків у  вихованні дітей дошкільного віку. 

У закладах освіти з 25.11.2018 по 10.12.2018 проходила акція «16 днів 

проти насильства». Практичні психологи ЗДО, ЗЗСО, соціальні педагоги ЗЗСО 

проводили роз’яснювальну роботу з батьками, виступали на загальних 

батьківських зборах за темами: «Види насилля», «Вплив насилля на загальний 

розвиток дитини», «Кримінальна відповідальність батьків за вчинення 

насильства по відношенню до дитини», «Виховуємо дитину у любові», 

«Сімейні взаємини як фактор впливу на психічне здоров’я дітей».  

Для батьків вихованців/учнів працівниками психологічної служби були 

проведені консультації за темами: «Поняття насильства у сім’ї. Види 

насильства у сім’ї», «Причини насильства у сім’ї. Психологічні особливості 

поведінки членів сім’ї, в якій чинять насильство», «Цивільно-правова 

відповідальність за вчинення насильства в сім’ї», «Кримінальна 

відповідальність за вчинення насильства в сім’ї», «Адміністративна 

відповідальність за вчинення насильства в сім’ї». 

Практичним психологом ХЗОШ № 54 Северіною Л.В. ХЗОШ № 137, 

Кучмій О.Ю., впроваджуються  превентивні програми: «Профілактика 

ризикованої  поведінки» за проектом «Захисти себе від ВІЛ», «Сімейна 

розмова», «Відверта розмова», «Сімейні цінності». 

Всього протягом року психологічною просвітою було охоплено 3409 осіб 

району. 

Протягом року працювало РМО практичних психологів ЗДО, ЗЗСО та 

соціальних педагогів, працювала психологічна служба району за провідною 

темою: «Психологічний супровід учасників освітнього процесу на основі 

педагогіки партнерства». 

З метою надання методичної допомоги у реалізації актуальних завдань 

розвитку, вдосконалення й підвищення  професійної майстерності 

працівників психологічної служби району  протягом 2019  року в межах 

науково-методичної роботи проведено 2 семінари для психологів ЗДО; 3 

семінари для психологів ЗЗСО; 4 семінари для соціальних педагогів. 

Методистом Жижиною Т.В. для практичних психологів ЗДО, ЗЗСО, 

соціальних педагогів були проведені семінари  за темами:  для соціальних 

педагогів - «Робота закладів освіти щодо попередження жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення. Виконання  методичних 

вказівок щодо посилення роботи  з питань насильства  в сім’ї», «Корекція 

агресивної поведінки підлітків», «Робота ЗЗСО за програмою «Національна 

стратегія у сфері прав  людини на період  до 2020 року», «Інформаційно-



189 

 

просвітницька робота щодо безпеки й благополуччя дитини відповідно до 

листа МОНУ  від 07.08.2018 № 1/9 - 486», у семінарі взяли участь 17 

представників закладів освіти», для практичних психологів  ЗДО 

«Профілактика насильства та популяризації культури взаємовідносин у 

освітніх у освітніх установах», «Соціалізація особистості  у дошкільному віці. 

Розвивальні заняття з дітьми 3-4 років за програмою Г. Ніжник «Світ 

дитинства», для практичних психологів ЗЗСО «Формування  гармонійно 

розвиненої особистості. Робота за авторською програмою практичного 

психолога ХЗОШ № 54 Северіної Л.В. «Основи психологічних знань та 

культури спілкування», «Робота з гіперактивними учнями», «Профілактика 

негативних явищ в учнівському середовищі, Формування « Я-концепції». 

Соціальний педагог ХЗОШ № 76 Яковенко А.О. пройшов навчання за 

спецкурсом «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», у 

закладі   на 2019-2020 н. р. планується впровадження факультативу за 

програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Практичні психологи, соціальні педагоги району пройшли навчання  за 

онлайн - курсом з протидії булінгу.  

Практичні психологи закладів дошкільної освіти  №№ 18, 181, 143, 286  

Безхлібна Ольга Миколаївна, Кермеш Тетяна Леонідівна, Різник Юлія 

Олексіївна,  Сушенцова Марина Вікторівна пройшли навчання за спец курсом 

«Арт-методи в корекційній та розвивальній роботі» для практичних 

психологів закладів дошкільної освіти» та отримали сертифікати. 

З метою задоволення потреб у професійній самореалізації педагогічних 

працівників, активізації обміну кращими практиками 26.03.2019 психологічна 

служба району  брала участь  у п’ятдесят четвертій обласній онлайн-виставці 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» у 

номінації «Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно 

орієнтованої  моделі освіти». Було презентовано досвід роботи практичних 

психологів  ЗДО Новобаварського району  щодо психологічного супроводу 

розвитку дитини у закладі дошкільної освіти,  проведено майстер-клас 

«Добірка психологічних ігор, направлених на розвиток комунікативних 

навичок, усунення  тривожності, розвиток основних  психічних процесів», 

відзначено  Дипломом ІІ ступеня. 

VІ. Діяльність щодо розвитку виховної роботи в закладах освіти. 

Одним із основних завдань Нової української школи є виховання патріота 

з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і 

здатний приймати відповідальні рішення.  
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Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді є шкільні музеї. У районі активно працюють шість музеїв: 

«Музей миротворчого руху»  Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 28 Харківської міської ради Харківської області, «Історико – 

краєзнавчий музей Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів № 79 Харківської міської ради Харківської області імені Героя 

Радянського Союзу В.Д. Поколодного», «Музей поколінь» Харківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 127 імені Г.К. Жукова  Харківської 

міської ради Харківської області, «Музей розвитку пожежно – рятувальної 

служби Новобаварського району м. Харкова» Харківської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 130 Харківської міської ради Харківської області, 

«Історико – краєзнавчий музей» (зразковий) Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області,  

«Фронтова землянка»  КЗ «Центру дитячої та юнацької творчості № 2». 

У закладах освіти діють експозиції та стенди, присвячені сучасним 

подіям, патріотизму українських воїнів у боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність України, участі випускників закладів в 

антитерористичній операції, вшануванню пам'яті героїв Небесної сотні. 

Продовжується робота щодо увічнення пам’яті військовослужбовців, 

загиблих під час проведення антитерористичної операції, воїнів-

інтернаціоналістів.  

Упродовж 2018 року на будівлях  двох закладів освіти встановлено 

меморіальні дошки героям (ХГ № 39, ХЗОШ № 59). 
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Напрями роботи шкільних музеїв 

 
Динамічному розкриттю творчого потенціалу юних авторів та виявленню 

активної громадянської позиції школярів сприяло проведення конкурсу 

творчих робіт «Мандрівка центром Харкова», що вперше проводився в 

нашому місті з метою підвищення інтересу учнівської молоді до стратегічного 

розвитку міста та підтримки молодих авторів. 

 

ХЗОШ № 28 

КЗ ЦДЮТ № 2 
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Конкурс проводився у двох номінаціях: «Харків – місто щастя і добра» 

(учні 3-4-х класів), «Харків – місто моє» (учні 5-6-х класів). У творчих роботах 

учні представили позитивний імідж рідного міста, виявили повагу до його 

історичного, культурного минулого та досягнень сучасності та висловили 

бажання бути гідними громадянами рідного міста. Роботи 13 учнів ЗЗСО №№ 

39, 59, 76, 79, 127, 153 надруковані у  збірнику «Мандрівка центром Харкова». 

Осучасненню форм виховної роботи 

відповідно до завдань Нової української 

школи сприяє діяльність районної 

організації учнівського самоврядування.  

У Новобаварському районі  діє 1 

районна дитячо – юнацька організація 

«РОСТОК», 16 шкільних дитячо – юнацьких 

організацій.  

Відповідно до Стратегічного плану розвитку організації на 2018-2022 

роки пріоритетними в діяльності залишаються питання захисту прав та 

інтересів школярів, підтримка громадських ініціатив учнів, навчання лідерів, 

розвиток партнерства, збагачення соціальної практики дітей та молоді через 

участь у громадському житті міста.  

Протягом року лідери учнівського самоврядування Новобаварського 

району в межах діяльності ХМОУС взяли участь у проведенні більше 100 

заходів, якими охоплено понад 1000 учнів. 

Заходи, спрямовані на розвиток дитячого лідерського 

руху. 

Заклади освіти 

Звітно-виборча конференція ХМОУС. 16 ЗЗСО. 

Форум «Велика рада старшокласників». 16 ЗЗСО. 

Конференція «Сталий розвиток міст за участі дітей та 

молоді». 

16 ЗЗСО. 

Конкурс учнівських проектів: «Якби мером був я». 16 ЗЗСО. 

Зліт юних миротворців та волонтерів. 16 ЗЗСО. 

Дебатний турнір «Харківська шкільна дебатна ліга». 16 ЗЗСО. 

Конкурс проектних ініціатив «Марафон унікальних справ 

ХМОУС».  

16 ЗЗСО. 

Школи розвитку лідерів учнівського самоврядування: 

«Школа лідера», «Мер міста», «Школа журналіста»,  

«Школа волонтера», «Школа підприємця», «Школа юного 

омбудсмена», «Школа управління проектами», «Медіа-школа», 

творча лабораторія, лабораторія соціального проектування. 

 

16 ЗЗСО. 

Естафета патріотичних справ: «Збережемо мир в Україні», 

флешмоб «Діти Харкова за мир», акції «Пошта миру»,  

16 ЗЗСО. 
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«Дзвоник миру», «Стіна миру», «Іграшка миру», «Бережи 

кожну мить», «Дитяча посмішка – найпотужніша зброя». 

Реалізація проектів: «Я маю право», «Харків’янином бути 

престижно», «Великі права маленької дитини», «Локація 

примирення», «Чи маю я право?». 

16 ЗЗСО. 

Фестиваль шкільних ЗМІ: «Створюємо майбутнє 

відповідально». 

16 ЗЗСО. 

Конкурс ігрових програм: «Діти знають, як зробити світ 

кращим» (майстер-клас, творча майстерня). 

16 ЗЗСО. 

 

Найбільш популярною серед школярів залишається волонтерська та 

проектна діяльність, якою охоплено 100% ЗЗСО Новобаварського району. 

Під час акції «Гвардійська родина – тобі Україно» до військових частин 

передано подарунки для військовослужбовців та дітей прифронтових 

територій.  

Школярі Новобаварського району взяли активну участь у конкурсі 

творчих робіт «Мрії про Україну», який третій рік поспіль проводиться 

Департаментом освіти у співпраці з громадською організацією «Спілка 

ветеранів АТО»; реалізації проекту «Інтеграція через діалог. Програма 

освітньої, психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які постраждали від 

збройного конфлікту на сході України та анексії Криму» (партнери – 

Громадська організація «Асоціація викладачів суспільних дисциплін»); 

презентаціях виставки «Те, про що важко сказати», книги «(Не) дитячий 

погляд на війну», збірки віршів та малюнків «Мрії про Україну» (м. Київ,              

м. Харків). До збірки «Мрії про Україну» увійшли роботи учнів ЗЗСО        №№ 

28, 39, 54, 59, 76, 81, 92, 115, 127, 153, 162. 

З вересня 2013 року виходить районна газета лідерів учнівського 

самоврядування «РОСТОК», яка розміщена на сайті Управління освіти. У 2019 

році Дипломом першого ступеня нагороджено прес - центр дитячо – юнацької 

організації «РОСТОК» за перемогу у Фестивалі шкільних засобів масової 

інформації в номінації: «Районна газета», Дипломом першого ступеня 

нагороджено дитячо – юнацьку організацію «РОСТОК» за сприяння розвитку 

шкільних ЗМІ та формування медіа культури школярів засобами учнівського 

самоврядування. 

У 2018 році на базі Національної академії Національної гвардії України 

за участі курсантів, офіцерів, представників громадських об’єднань ветеранів, 

відбулася урочиста посвята школярів ЗЗСО у юні миротворці. На базі в/ч 3017 

організовано навчання юних інструкторів-миротворців за проектом 

«Гвардійський вишкіл» розробленим Департаментом освіти у співпраці з 

представниками громадської організації «Миротворці ООН, інваліди війни та 
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учасники миротворчих операцій», військовими 

спеціалістами в/ч 3017. Дипломами I, II, III  

ступенів нагороджені команди юних 

миротворців за участь у «Фестивальній весні 

ХМОУС-2019» та реалізацію проекту 

«Гвардійський вишкіл». 

 

Протягом року учні та педагоги району брали участь у зустрічах із 

представниками ОБСЄ, які працюють у м. Харкові, у відеомостах з 

представниками   миротворчого руху м. Брно (Чехія) та м. Ліону (Франція). 

Під час відеозв’язку з президентом Головної штаб-квартири міжнародної 

асоціації миротворців ООН школярі обговорили перспективи розвитку 

громадського миротворчого руху в країнах Європи та значення молоді у 

світових миротворчих процесах. Досвід м. Харкова щодо розвитку дитячого 

миротворчого руху було представлено та високо оцінено в Європейській штаб-

квартирі ООН у Женеві (Швейцарія). 

У рамках Всеукраїнського проекту «Школа миру» 

16 ЗЗСО отримали звання «Школа миру – 2018». 

Щомісяця випускається вісник «Голос миру».  

За підсумками роботи у 2018 році 16 ЗЗСО 

відзначено  Подяками Національної асоціації 

миротворців ООН Словаччини, представництва міжнародної асоціації 

миротворців ООН «Солдати миру», 8 педагогічних працівників за поданням 

Асоціації миротворців ООН відзначені громадськими нагородами «За добру 

справу». 

У межах реалізації Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» лідерами учнівського самоврядування спільно з членами Міської 

батьківської ради, викладачами кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності Харківського національного університету міського 

господарства ім. О. М. Бекетова та співробітниками Головного управління 

Національної поліції у Харківській області удосконалено Положення «Про 

порядок обрання шкільного омбудсмена», Типове положення про діяльність 

шкільного омбудсмена, презентовано Програму навчання «Школи юного 

омбудсмена» та Платформу «Шкільний омбудсмен», представлено для 

обговорення проекти міського конкурсу «Я – омбудсмен!» та фестивалю 

шкільних форум-театрів (ЗЗСО №№ 28, 54, 59, 65, 81, 115, 127, 130, 137, 153). 

Команда КВК «Life is Good» ХЗОШ № 76 за підтримки друзів закладу 

виборола  І місце сезону 2018/2019 року в м. Харкові. 
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У Новобаварському районі працюють 5 Євроклубів – ХГ № 39, ХГ № 65, 

ХЗОШ № 92, ХСШ № 93, ХСШ № 162. У перспективі – розширення мережі 

євроклубів, збільшення членів євроклубів, оптимізація співпраці між клубами 

міста та країни.  

На виконання завдань всебічного розвитку школярів, набуття ними 

компетенцій щодо прийняття рішень на рівні місцевої громади Департаментом 

освіти у партнерстві з закладами вищої освіти організовано навчання лідерів 

учнівського самоврядування. Щорічно за напрямами  менеджмент, проектна 

діяльність, підприємництво, правова та медіаосвіта навчання проходять 

близько 500 учнів Новобаварського району. 

 

Організація навчання лідерів учнівського самоврядування 

Школи розвитку Партнери (координатори проектів) ЗЗСО 

Академія 

управлінської 

майстерності 

Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління  при Президенті України 

Громадська спілка «Харківський 

університетський консорціум». 

ЗЗСО №№ 28, 39, 

54, 59,115, 130, 

153, 162. 

Школа лідера Молодіжна рада при Харківському міському 

голові. 

ХЗОШ № 28, ХГ 

№ 39. 

Школа розвитку 

 «Мер міста» 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова. 

ЗЗСО №№ 28, 39, 

54, 59,65, 115, 127, 

153, 162. 

Платформа 

«Шкільний 

омбудсмен» 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова  

Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна. 

ЗЗСО №№ 28, 54, 

59, 65, 81, 115, 

127, 130, 137, 153. 

Школа юного 

журналіста 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна. 

16 ЗЗСО. 

Медіа-школа Харківський національний економічний 

університет ім. Семена Кузнеця. 

ЗЗСО №№ 28,  39, 

92, 115. 

Школа підприємця Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія». 

16 ЗЗСО. 

Школа управління 

проектами 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова  

Державний вищий навчальний заклад 

«Університет банківської справи». 

16 ЗЗСО. 

«Дебатний клуб 

шкільної ліги» 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 

Національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця, 

Національний університет імені В.Н. Каразіна. 

14 ЗЗСО. 



196 

 

«Лабораторія 

соціального 

проектування» 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна, 

Харківська державна академія культури. 

16 ЗЗСО. 

У цьому році слухачі «Школи мера міста» та переможці конкурсу «Якби 

мером був я» отримали понад 50 дипломів та сертифікатів, кращі учні 

продовжили навчання в Школі управління проектами «Start-Up School», стали 

учасниками тренінгу за програмою «Активні Громадяни» від Британської ради 

у м. Харкові (ЗЗСО №№ 28, 39, 54, 59, 65, 115, 127, 153, 162). 

У межах проекту «Платформа шкільного розвитку» учні навчалися 

основам демократії та відповідального лідерства у відомих харків’ян, 

керівників департаментів, громадських діячів, депутатів Харківської міської 

ради. 

У 2018 році удосконалено практику залучення учнів до контролю власної 

діяльності, розроблено алгоритм проведення учнівської громадської 

експертизи. За висновками моніторингової комісії ХМОУС високим ступенем 

активності в межах роботи Харківської міської організації учнівського 

самоврядування відзначилися дитячо-юнацькі громадські організації ЗЗСО 

№№ 39, 28, 153 та районна  організація «РОСТОК» Новобаварського  району. 

Під час звітно-виборчої конференції Харківської міської організації 

учнівського самоврядування Дипломом нагороджено 

районну дитячо-юнацьку організацію «РОСТОК» за 

сприяння творчій самореалізації 

дітей та молоді в громадській 

діяльності та високі показники 

розвитку учнівського самоврядування, дитячо – юнацькі 

організації ЗЗСО №№ 28, 39, 54, 59, 65, 81, 115, 127, 153 

та творчий колектив КЗ ЦДЮТ № 2 було нагороджено Дипломами 

Департаменту освіти за значний внесок у розвиток учнівського 

самоврядування та сприяння творчій самореалізації школярів у громадській 

діяльності. 

Протягом року розглянуто кращий досвід роботи 

щодо національно-патріотичного та громадянського 

виховання дітей та молоді закладів освіти. На базі ХГ № 39 

проведено міський семінар - практикум за темою: 

«Учнівське самоврядування у форматі Нової української 

школи». 
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Розвиток системи позашкільної освіти. 

Головною метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та 

молоді у сфері освіти, науки,  культури, фізичної культури і спорту, технічної 

та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, умінь і 

навичок, необхідних для їх соціалізації подальшої самореалізації та 

професійної діяльності.  

Позашкільну  освіту у Новобаварському районі здійснюють 3 заклади 

позашкільної освіти: КЗ ЦДЮТ № 2, КЗ СЮТ № 1; КЗ КДЮСШ № 5.  

Досягнення вихованців ЗПО за 2018/2019 навчальний рік. 

Рівень заходів Кількість 

заходів, в яких 

брали участь 

Кількість 

учасників 

Кількість призових місць 

Всього: З них: 

тільки І 

місця 

КЗ ЦДЮТ № 2 

Міжнародні 8 74 41 19 

Всеукраїнські 16 149 50 21 

Обласні 12 84 15 5 

Міські 19 216 54 25 

КЗ СЮТ № 1     

КЗ СЮТ № 1 

Міжнародні - - - - 

Всеукраїнські 8 30 16 7 

Обласні 13 56 20 6 

Міські 6 30 16 4 

КЗ ДЮСШ № 5 

Міжнародні 1 5 2 1 

Всеукраїнські 13 115 105 21 

Обласні 22 204 146 52 

Міські 15 147 98 29 

Всього по району: 

Міжнародні 9 79 43 20 

Всеукраїнські 37 294 171 49 

Обласні 47 344 181 63 

Міські 40 393 168 58 

У поточному році школярі району мають можливість відвідувати гуртки 

та спортивні секції, які діють на базах закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти за такими напрямами: художньо-естетичний, 

туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, 

оздоровчий, фізкультурно-спортивний, соціально- реабілітаційний, військово-

патріотичний,  гуманітарний та спортивний.  
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Напрям військово-патріотичного виховання. 

У районі проводиться системна робота щодо підвищення якості 

викладання предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного 

виховання молоді. 

У серпні кожного року районною комісією спільно з представниками 

Департаменту освіти проводиться огляд готовності закладів освіти, у тому 

числі кабінетів предмета «Захист Вітчизни», до нового навчального року. 

Відповідно положень Стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України 

Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, з метою 

виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до 

Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з 

історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет 

та територіальну цілісність держави, організації роботи з патріотичного 

виховання учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти, відповідно 

до наказу Управління освіти від 12.03. 2019 року № 56 «Про організацію та 

проведення районного етапу військово-спортивної гри «Патріот» 15 квітня на 

базі ХЗОШ № 130 пройшли районні змагання, в яких прийняли участь 

команди 12 закладів загальної середньої освіти учні яких вивчають предмет 

«Захист Вітчизни». Змагання проходили у два етапи: 

- теоретична підготовка ( вогнева підготовка, статути ЗС України, тактична 

підготовка, медико-санітарна підготовка, основи цивільного захисту; 

- практична підготовка (одиночна стройова підготовка, стрільба з ПГ). 

Переможцями стали команди ХГ № 39 – І місто, ХЗШ № 54- ІІ місце; та 

ХЗШ № 153 –  ІІІ місце. 

На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради  від 

26.02.2019 № 38 „Про проведення огляду – конкурсу на визначення кращого 

закладу загальної середньої освіти міста Харкова з організації роботи з 

допризовною молоддю і військово – патріотичного виховання  підростаючого 

покоління”, відповідно до наказу Управління освіти адміністрації 

Новобаварського району Харківської міської ради  від 19.10.2018 № 276 «Про 

проведення районного огляду-конкурсу на визначення кращого закладу 

загальної середньої освіти з організації роботи з допризовною  молоддю і 

військово-патріотичного виховання  підростаючого покоління»,  з метою 

вивчення стану  навчально-матеріальної бази допризовної підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти району, виявлення та заохочення кращих 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#n16
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закладів освіти з організації роботи з допризовною молоддю і військово – 

патріотичного виховання підростаючого покоління з 06.11.2018 по 08.11.2018                                            

був проведений І районний етап міського огляду-конкурсу на визначення 

кращого закладу загальної середньої освіти з організації роботи з допризовною 

молоддю і військово – патріотичного виховання  підростаючого покоління, в 

якому взяли участь заклади загальної середньої освіти Новобаварського 

району. За результатами огляду  -  конкурсу  переможцем стала Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 137 Харківської міської ради 

Харківської області (директор Гоцкало А.В.), викладач предмета “Захист 

Вітчизни” (Грінчук О.О.), яка взяла участь у ІІ (міському ) етапі огляду – 

конкурсу та посіла ІІІ місце. 

В підготовці до міського етапу прийняли  участь вчителі предмета 

«Захист Вітчизни», які кожний рік готують  збірну районну команду, а саме:  

Соколов В.М. (ХГ № 39), Ребрій В.В. (ХЗОШ № 54), Скачилов О.О. (ХЗОШ 

№ 153). 

16-й рік поспіль команда району бере участь у Спартакіаді допризовної 

молоді та військово-спортивній грі «Патріот».  

18-19 травня 2019 року на базі Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та лісовій зоні мікрорайону «Залютіно» 

пройшов міський етап військово-спортивної гри «Патріот». Збірна команда 

Новобаварського району посіла 6 місце та нагороджена грамотою 

Департаменту освіти Харківської міської ради. 

В таблиці приведені місця за останні 6 років участі команди у заключному 

етапі грі «Патріот»: 

рік місце 

2014 ІІІ 

2015 ІІІ 

2016 6 

2017 6 

2018 6 

2019 6 

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної 

гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового 

способу життя між ЗЗСО району проведено Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), переможцем якої визнано 

команду ХЗОШ № 54 «Козацька варта» Команда зайняла І місце у конкурсі 

«Відун» та нагороджена кубком.  

Традицією стало проведення в закладах освіти таких заходів, як тематичні 

лінійки, години спілкування, вечори пам’яті, уроки мужності, зустрічі з 

http://www.hups.mil.gov.ua/vizit-ministra-oboroni-ukraini-stepana-poltoraka-xarkivskogo-nacionalnogo-universitetu-povitryanix-sil-imeni-ivana-kozheduba/
http://www.hups.mil.gov.ua/vizit-ministra-oboroni-ukraini-stepana-poltoraka-xarkivskogo-nacionalnogo-universitetu-povitryanix-sil-imeni-ivana-kozheduba/
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учасниками АТО, загальношкільні заходи до Дня визволення України, 

Перемоги над нацизмом у Європі та закінчення Другої світової війни, 

змагання та військово-спортивні естафети до дня Збройних Сил України,  Дня 

Захисника  Вітчизни, лекції до дня цивільного захисту, здійснювався перегляд 

відеофільмів, презентацій, проводилися зустрічі з військовослужбовцями 

військових частин, відвідування виставок та музеїв, козацьких ігор, змагань з 

військово-прикладних видів спорту, акцій, конкурсів, виставок тощо. 

 Протягом року організовувалися екскурсії  місцями бойової слави, 

проводились акції «Ветеран», «Допоможи ближньому», «Напиши листа 

солдату». У всіх закладах освіти були проведені військово-спортивні свята з 

нагоди закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни», під час яких 

проводилася воєнізована естафета, показові виступи з надання першої 

допомоги пораненим (дівчата), змагання юнаків в метанні гранат на дальність 

та влучність тощо. 

Кожний заклад освіти має угоди на співпрацю з військовими частинами,  

військовими закладами освіти та лікарняними закладами. Харківський 

обласний військовий комісаріат організовував проведення агітаційних заходів 

з військово-професійної орієнтації шкільної молоді міста та представників 

вищих військових навчальних закладів України: Національною академією 

Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів); Військовою 

академією (м. Одеса); Військовим інститутом танкових військ НТУ «ХПІ» 

(м. Харків) тощо. 

В закладах освіти району працюють 24 гуртка  військово – патріотичного 

напряму: «Захисник Батьківщини», «Влучний стрілець», «Юний стрілець», 

«Історії козацтва», «Джура» -тощо, в яких навчається більше 631 учень. Треба 

відмітити, що  кількість військово-спортивних гуртків збільшилася  на 12 у 

порівнянні з минулим роком. Нове дихання отримала Всеукраїнська дитячо-

юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).  

Згідно з рішенням службової наради щодо організації роботи в період 

осіннього призову молоді Адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради від 24.09.2018 року проведення «Уроків мужності» у закладах 

загальної середньої освіти району проведені «Уроки мужності» серед учнів 10-

11 класів. 

У закладах освіти №№ 28,79,127,130,162 працюють музеї. У ЗЗСО №№ 

39,54,59,65,76,115,137,153, встановлені меморіальні дошки: загиблим у другій 

світовій війні та Афганістані випускникам закладів. У 2018/2019 навчальному 

році закінчили вивчання предмета «Захист Вітчизни» 690 юнаків та дівчат. 

Аналізуючи діяльність закладів освіти  за 5 роки з військово-патріотичного 
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виховання значно підвищили результати цієї роботи ХЗОШ №№ 

59,76,130,137, стабільно на високому рівні працюють заклади №№ 39, 54, 153 

(см. табл.). Потребує подальшого вдосконалення ця робота в ХСШ № 93, 162, 

ХЗОШ №№ 115, 137. 

Показники військово-патріотичного виховання 

з предмета «Захист Вітчизни» за період з 2014 по 2019 рік 

ЗЗСО 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ХЗШ № 28 7 11 ІІІ 12 5 

ХГ № 39 І І І І І 

ХЗШ № 54 ІІІ ІІ ІІ  ІІІ ІІІ 

ХЗШ № 59 14 5 ІІ 8 7 

ХГ № 65 5 12 8 6 4 

ХЗШ № 76 10 10 5 6 6 

ХЗШ № 92 13 - - - - 

ХСШ № 93 11 6 9 7 8 

ХЗШ № 115 6 9 4 8 4 

ХЗШ № 127 12 13 10 - - 

ХЗШ № 130 8 8 ІІІ 9 - 

ХЗШ № 137 ІІ ІІІ 7 5 - 

ХЗШ № 153 4 4 ІІІ ІІ ІІ 

ХСШ № 162 9 7 6 4 9 

 За плодотворну роботу з військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління та допризовників 19 кращих педагогічних 

працівників району в ІІ півріччі 2018 року були нагороджені грамотами 

Військового комісара Новобаварського ОРВК. 

Робота закладів освіти висвітлюється на сайтах, створені окремі сторінки 

«Військово-патріотичне виховання» де розміщено фотоматеріали, сценарії та 

анонси проведених заходів. 

VІІ. Управління щодо розвитку діяльності бібліотек. 

У 16 шкільних бібліотеках району працює 17 бібліотекарів (з них 15 – з 

вищою освітою, 6 – з вищою фаховою освітою), які обслуговують 7268 

користувачів. Серед них: 6671  учнів, 493 вчителя, 104 батьків та 

представників громадськості.  

Загальний фонд підручників шкільних бібліотек району налічує 160 798 

примірників. Фонд художньої літератури шкільних бібліотек загалом 

становить 97 000 примірників. 

В результаті проведеної  напередодні навчального року інвентаризації 

фонду підручників стан забезпеченості основними підручниками 
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Новобаварського району становив 92%. Була виявлена проблема із 

забезпеченістю учнів 4 та 7 класів у зв’язку із збільшенням мережі учнів 

зазначених класів. Для вирішення  питання було виділено 80 000 грн. із 

місцевого бюджету для придбання підручників. Управлінням освіти було 

укладено 7 договорів з видавництвами «Ранок», «Освіта», «Генеза», 

«Гімназія», «Грамота» та закуплено 941 примірник підручників для учнів 4,7 

класів. Таким чином, ситуацію з забезпеченням учнів підручниками було 

частково виправлено, і станом на 01.09.2018 забезпеченість підручниками 

закладів освіти району становила 98%. 

Моніторінг забезпеченості підручниками закладів освіти 

упродовж 2016-2018 років. 

 
У 2018/2019 навчальному році заклади освіти отримували раніше 

замовлені ними підручники для учнів 1, 5 та 10 класів, надруковані за кошти 

Державного бюджету.  

Управлінням освіти було здійснено передплату фахових періодичних 

видань для закладів освіти за рахунок бюджетних коштів на суму 42 345,00 

грн. Кожен заклад загальної середньої освіти отримав комплект з 6-ти фахових 

видань вартістю 2 220,00 грн., а заклади дошкільної освіти  -  комплект з 2-х 

фахових видань вартістю 665,00 грн., також для закладів з логопедичними 

групами було передплачено фаховий журнал «Логопед», для закладів з 

інклюзивними групами (класами) – журнал «Дитина з особливими 

потребами». 

Маючи на меті підтримку розвитку інклюзивної освіти, Управлінням 

освіти було закуплено 138 екземплярів навчально-методичних посібників на 

суму 5000 грн. та надано ЗЗСО з інклюзивними класами. 

Протягом березня-квітня 2018 року закладами освіти було здійснено 

конкурсний вибір та замовлення підручників для учнів 2,6,11 класів. 

Надходження підручників очікується до 01 вересня 2019 року. 

Традиційно з 1 по 31 жовтня у районі проходив щорічний Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого 

розвитку дитини» (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського). У 

93
94
95
96
97
98
99

Забезпеченість підручниками в 
%  

2016

2017

2018



203 

 

закладах загальної середньої освіти Новобаварського району було проведено 

різноманітні заходи в рамках місячника, а саме: організація книжкових 

виставок та тематичних книжкових виставок, організація виставок творчих 

робіт учнів, конкурсів дитячих ілюстрацій до оповідань та казок                        

В.О. Сухомлинського, проведення бесід, тижнів родинного читання, майстер-

класів  з декоративно-прикладного мистецтва. Також були проведені 

благодійні акції «Подаруй бібліотеці книгу!», в результаті яких фонди закладів 

освіти району поповнились 90 примірниками цікавих та нових книг, зокрема, 

і книгами  В.О. Сухомлинського. Цьогорічний Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек посприяв реалізації основних пріоритетів Нової 

української школи, зокрема, формуванню покоління, яке здатне вчитися 

протягом усього життя, продуктивно розв’язувати нагальні проблеми 

сучасності, розвивати цінності громадянського суспільства. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017 

№ 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику 

роботи бібліотек», в закладах  поступово здійснюється  перехід шкільних 

бібліотек на систематизацію документів за Універсальної десятковою 

класифікацією (УДК). 

У шкільних бібліотеках продовжується використання програми  

«Електронний облік підручників», що дозволяє легко проводити 

інвентаризацію фонду підручників, проводити списання застарілого фонду, 

аналізувати забезпеченість підручниками за різними параметрами (рік 

випуску підручника, клас та інше), швидко створювати картотеку підручників. 

Шкільними бібліотекарями протягом року згідно планів роботи бібліотек 

закладів проводились: бібліотечні уроки, екскурсії до районних бібліотек, 

бесіди, вікторини, книжкові виставки, присвячені знаменним і пам’ятним 

датам. Здійснювалось інформаційне забезпечення педагогічних рад, 

методичних об’єднань, практичних семінарів, інформування педагогів про 

нові надходження до бібліотек. 

Під керівництвом завідувача бібліотекою ХСШ № 162 Маляренко Л.М, 

бібліотекарями закладів освіти було розроблено бібліографічні списки за 

методичною темою «Формування новітнього освітнього середовища на основі 

педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та 

принципу дитиноцентризму з метою підвищення якості освітнього процесу». 

VІІІ. Діяльність щодо роботи з обдарованою молоддю. 

У минулому навчальному році продовжено роботу з реалізації 

комплексного проекту освіти «Обдарована молодь». 
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У (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів стали переможцями –  44 учня, що становить 51% від загальної 

кількості учасників. 

За результативністю участі учнів ЗЗСО району Новобаварський  район 

посів 7 місце серед районів міста.  

Тільки спеціалізована школа № 162 увійшла до списку ЗЗСО м. Харкова, 

що підготували найбільшу кількість переможців обласного етапу. 

Найбільш якісну підготовку і високу результативність участі у обласному 

етапі олімпіад за відсотком кількості призових місць показали учні  шкіл № 

153,28, 93, 39 та 162. Однак протягом останніх п’яти років поспіль 5 шкіл 

взагалі не мають переможців обласного етапу олімпіад (це школи № 59, 79, 81, 

92).  

У ІV Всеукраїнському етапі олімпіади з німецької мови брав участь учень 

9 класу спеціалізованої школи № 162 Батозський Владислав, який отримав 

Диплом I ступеня за перемогу. Вчитель – Тимошенко Олена Іванівна. 

За результатами участі учнів у ІV етапі олімпіад Новобаварський район 

посів 6 місце.  

Зменшилась до 5 кількість закладів освіти, які змогли підготувати до 

обласного етапу конкурсу-захисту робіт МАН своїх учнів. І знову серед 

переможців ХСШ № 162, яка увійшла до десятки ЗНЗ, що підготували 

найбільшу кількість переможців обласного етапу конкурсу-захисту МАН. 

Показали високі результати учні шкіл №№ 54, 59, ЦДЮТ № 2. Немає 

переможців протягом останніх двох років у ХЗОШ № 28, 76, ХСШ № 93, 

ХЗОШ № 127, 153, 79, 81, 92, 115.  

За показником результативності участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН команда 

Новобаварського району посіла, як і у минулому навчальному році,  5 місце за 

рейтинговою сумою балів.  

У Всеукраїнському етапі МАН брали участь 3 учні (в минулому 

навчальному році – 2 учня): Богнібова Поліна, учениця школи № 54 

(керівники: Платонова Лілія Олексіївна та Шуба Раїса Трохимівна), яка 

отримала Диплом I ступеня в секції «Селекція та генетика», Крохмаль  Роман, 

учень школи № 162, який отримав Диплом II ступеня в секції «Соціологія» 

(керівники: Тернавська Тетяна Борисівна та Маркова Олена Теймуразівна) та 

Іванова Олександра, учениця школи № 162 (керівник: Зінченко Оксана 

Олександрівна). І це наша велика гордість і вдячність учителям. 
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За результатами участі учнів ЗЗСО Новобаварського району у 

Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту МАН район посів 3 місце серед 

районів м. Харкова.  

У минулому навчальному році учні ЗЗСО району брали участь у 12 

міських предметних турнірах. 

Це – збірні команди, до складу яких входили учні шкіл №№ 28, 54, 59, 

115, 93, 137, 153, 162, ХГ № 39, 65.  

Варто зазначити, що на Фінальному етапі XV Всеукраїнського турніру 

юних журналістів збірна команда «Scribes» шкіл 28, 162 та гімназії № 39 посіла 

ІІІ місце (керівники: Кучер Ольга Анатоліївна та Шевченко Юлія 

Олександрівна). 

Стало традиційним проведення міського конкурсу «Учень року – 2019». 

У цьому році переможцями стали Коваленко Руслан, учень ХГ № 39, у 

номінації «Лідер року» та Крохмаль Роман, учень ХСШ № 162, у номінації 

«Інтелектуал року».   

Сьомий рік поспіль у районі проводиться традиційний фестиваль перемог 

«Гордість та надія Новобаварського району», який став підсумком роботи за 

навчальний рік дитячих та педагогічних колективів. Цього року було 

відзначено нагородами: 136 дітей, 159 вчителів, майже 80 батьків, 30 команд.  

 

 


