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Матеріал оновлюється у 2020-2021 навчальному році 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2020 р. № 1/9-

430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році» 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2020 № 1/9-435 

«Щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти та 

гуртожитках» 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 р. № 1/9-420 

“Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році” 

• Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників 

• Постанова МОЗ № №42 від 30.07.2020р. “Тимчасові рекомендації щодо 

організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2020 р. № 1/9-411 

“Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році” 

• Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-406 від 29.07.2020 р. 

“Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону в умовах адаптивного карантину” 
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• Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-394 від 22.07.2020 “Про 

переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 

навчальному році” 

• Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-385 від 20.07.2020 “Деякі 

питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” 

• Указ Президента України №31/2020 “Про оголошення 2020/2021 

навчального року Роком математичної освіти в Україні” 

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

• Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.” 

• Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 

• Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 

24.12.2019 р.) 

• Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти 

• Сценарії Першого уроку 2020/2021 навчальному році 

 

Збірники календарних планувань з усіх предметів 

• Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2020-

2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 2020-

2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 2020-

2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та 

літератури на 2020-2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2020-2021 

н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 2020-

2021 н.р. 
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• Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства на 

2020-2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2020-2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2020-2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономії на 

2020-202н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2020-2021 н.р. 

• Збірник календарно-тематичних планувань з мистецтва та музики на 

2020-2021 н.р. 
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