
Педагогічному колективу до 2021/2022 

навчального року 

Нормативні документи 

• Стратегія людського розвитку : затвердж. Указом Президента України від 

2 червня 2021 року за № 225/2021 

• Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова КМ України від 30 

червня 2021 р. № 673 

• Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та 

затвердження плану заходів з її реалізації : розпорядження КМ України 

від 3 березня 2021 р. № 167-р 

• Концепція розвитку цифрових компетентностей : схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р 

• Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ 

Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 

Проекти нормативних документів для 

ознайомлення 

• Стратегія розвитку читання на 2021–2025 роки "Читання як життєва 

стратегія" 

• Всеукраїнський серпневий форум «Освіта України 30 без бар’єрів: 

вектори якості та успіху» Організатор події: Міністерство освіти і науки 

України 

Про організований початок навчального року 

• Як організувати освітній процес у 2021/2022 навчальному році? 

• Структура навчального року, його форма та зміна норм харчування: Чого 

очікувати українським школярам із 1 вересня 

• Як організувати якісне інклюзивне навчання – поради для директора 

школи 

• Тимчасові рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text
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https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825?fbclid=IwAR0y8Uxp4EQq7fuZY5E1sSyNSkJnmXi5W4F4AorjSVxu1TQD9VAI_qR74xY%20
https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://www.facebook.com/events/552668175882298/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/552668175882298/?ref=newsfeed
http://barna-consult.com/yak-organizuvaty-osvitnij-protses-u-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://zikua.tv/article/struktura_navchalnoho_roku_ioho_forma_ta_zmina_norm_kharchuvannia_choho_ochikuvaty_ukrainskym_shkoliaram_iz_1_veresnia_1006917
https://zikua.tv/article/struktura_navchalnoho_roku_ioho_forma_ta_zmina_norm_kharchuvannia_choho_ochikuvaty_ukrainskym_shkoliaram_iz_1_veresnia_1006917
https://mon.gov.ua/ua/news/yak-organizuvati-yakisne-inklyuzivne-navchannya-poradi-dlya-direktora-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/news/yak-organizuvati-yakisne-inklyuzivne-navchannya-poradi-dlya-direktora-shkoli
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0042488-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0042488-20#Text


хвороби (COVID-19) : постанова Головного держ. санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 №42 

• Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова КМ України від 9 грудня 2020 р. N 

1236 

• Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020 р. N 1236 : постанова КМ України від 02 червня 2021 року № 583 

• Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 

2021/2022 навчального року : добірка на сайті "Шкільне життя" 

• Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої 

освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 

• Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 

• Бобровський М. В. Абетка для директора. Рекомендації до побудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти / М. В. Бобровський, С. І. Горбачов, О. О. Заплотинська ; 

Державна служба якості освіти. – Київ, 2020. – 240 с. 

• Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти : наказ 

МОН України від 25 червня 2018 року № 676 

• Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 

24.12.2019 р.) : постанова КМ України від 24 грудня 2019 р. № 1094 

Перший урок 

• 30 років – 30 уроків : інформаційно-методичні матеріали для 

проведення Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 навчальному році 

/ авт.-уклад. : Федорова Ю. В., Качуровська О. М., Колісніченко С. В., 

Коломоєць С. Д., Пляка С. М., Сіланть‘єва Є. Е. ; за заг. ред. Федорової 

Ю. В. – Кропивницький : КЗ «КОІППО ім. Василя Сухомлинського», 

2021. – 116 с. https://sites.google.com/view/30rokiv30urokiv 

Розроблені інформаційно-методичні матеріали «30 років – 30 уроків» 

допоможуть педагогам ефективно організувати підготовку до проведення 

Дня знань і Першого уроку у 2021/2022 н.р. та сприятимуть формуванню 

патріотичних почуттів учнів. Запропоновані розробки доповнені 

елементам ивізуалізації – відеонарисами про Україну та українців, 

виконаними у техніці пісочної анімації, що забезпечить їх творче 

використання. Інформаційно-методичні матеріали  стануть у нагоі для 

подальшого використання в закладах освіти у процесі формування 
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https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/30-rokiv-nezalezhnosti-ukrainy-30-urokiv-informatsyno-metodychni-materialy-dlia-provedennia-dnia-znan-ta-pershoho-uroku-v-2021-2022-n-r.html
https://sites.google.com/view/30rokiv30urokiv


патріотичних почуттів та ціннісно орієнтованого навчання і виховання 

учнів. 

• Конспекти першого уроку на Ерудит.нет 

• Сценарії Першого уроку на сайті "Шкільне життя" 

• Відеонариси про Україну та українців у техніці пісочної анімації : спільний 

проєкт до 30-річчя проголошення Незалежності України / КЗ 

«Кіровоградський ОІППО ім. Василя Сухомлинського», ЦДЮТ м. 

Кропивницького 

Додатково 

• Відзначення 30-річчя незалежності України «Ти у мене єдина» / 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. Офіційне інтернет-

представництво 

• Проєкт "30 років Незалежності" : добірка від газети "Голос України" 

• Поетично-патріотична в’язанка «Ми діти твої, Україно! / Ужгородська 

центральна міська бібліотека 

• "Що ви знаєте про Україну" Вікторина від Гунчак І.В. (Мирненський ОЗЗСО 

І-ІІІ ст. "Інтелект") 

• "Синьо-жовтий символ України" Вікторина від Гунчак І.В. (Мирненський 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. "Інтелект") 

• Матеріали Тернопільської обласної бібліотеки для молоді 

• Відомі українці. Серія аудіоподкастів “Відомі українці” 

Збірники календарних планувань з усіх 

предметів на сайті "Шкільне життя" 

• Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та 

літератури на 2021-2022 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань уроків зарубіжної літератури 

на 2021-2022 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2021-2022 

н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 2021-

2022 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства на 

2021-2022 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2021-2022 н.р. 
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• Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2021-2022 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономії на 

2021-2022 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2021-2022 н.р. 

Методичні рекомендації 

• Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булінгу (цькуванню) : лист МОН України від 

14.08.2020 № 1/9-436 Додаток до листа МОН 

• Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок : 

лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 

• Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 

2021/2022 н. р. : лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 

Переліки навчальної літератури, програм тощо на 2021-

2022 навчальний рік 

• Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році : лист 

МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 

• Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих МОН України для використання в 5-11 класах 

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 
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