
Нормативний путівник 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

Указ Президента України від 30.03.21 р. «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної 
(професійно-технічної) освіти» https://osvita.ua/legislation/proftech/82132/ 

 

Закон України від 16.01.2020 р. «Про повну загальну середню освіту» 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/ 

 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

https://osvita.ua/legislation/law/2245/ 

 

Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року» від 12.03.2021 

https://www.president.gov.ua/documents/942021-37337 

 

 

Лист МОН України від 22.01.2021 р. «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти з 25 січня 2021 року» 

http://www.nmc.od.ua/?p=16252 

 

Указ Президента України від 30.01.2020 р. «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком 

математичної освіти в Україні» 

„https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165 

 

Лист МОН України від 04.03.2020 р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти » https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/ 

 

Постанова КМУ від 29.04.2020 р. «Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80#Text 

Лист МОН від 17.08.20 р. «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році» 

https://osvita.ua/legislation/proftech/75826/ 

Лист МОН від 03.09.20 року «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу 

у 2020/2021 навчальному році» https://osvita.ua/legislation/proftech/76175/ 

Постанови КМУ: ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ щодо роботи закладів освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

http://zinkiv.osv.org.ua/zbirnik-normativnih-dokumentiv-schodo-roboti- zakladiv-osviti-na-period-

karantinu-u-zv%E2%80%99yazku-z-poshirennyam- koronavirusnoi-hvorobi-covid19-15-00-24-09-/ 

http://www.president.gov.ua/documents/942021-37337
http://www.nmc.od.ua/?p=16252
http://www.president.gov.ua/documents/312020-32165
http://zinkiv.osv.org.ua/zbirnik-normativnih-dokumentiv-schodo-roboti-


Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 

25.04.2019 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text 

 

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно- технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта на період до 2027 року» схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів від 12.06.2019 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-

%D1%80#Text 

Підвищення кваліфікації 

 

Постанова КМУ від 21.08.2019  ”Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників” http://www.nmc.org.ua/metodicni 

Безпека життєдіяльності 

Накази МОН: 

• «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#Text 

• «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» 

https://osvita.ua/legislation/other/63405/ 

• «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text 

• «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z122916#Text 

 

ПРОТИДІЯ БУЛІНҐУ (ЦЬКУВАННЮ) 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінґу (цькуванню) »https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62105/ 

http://www.nmc.org.ua/metodicni

