
Освітні програми 

 

Українська мова 

 У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови 

здійснюється за такими програмами:  

 у 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9 

класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804  

 у 10-11 класах - за навчальними програмами, затвердженими 

наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень 

стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 

14.07.2016 № 826.  

 

Українська література 

 У 2017-2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-

9 класах здійснюється за навчальною програмою: Українська 

література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН  

 Українська література. 5-9 класи / упоряд. К.В. Таранік-Ткачук, 

М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. оновлення програми відповідно 

до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13.01.2017 р 

та №201 від10.02.2017 р. 

 у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом 

Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня 

стандарту, затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826.  

 

Зарубіжна література 

 У 2017-2018 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-9 

класах здійснюється за програмою: Світова література. 5–9 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий 

дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 

07.06.2017 № 804  

У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту 

та академічного рівня зі змінами 2016 року. 

 

Початкові класи 

 У 2017/2018 навчальному році навчання в початкових класах 

здійснюється за навчальними програмами: 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 

класи. (зі змінами), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому 

затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне 

читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx


«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для 

загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», 

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», 

«Основи здоров’я»),  

та вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р 

№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти»). 

 

Англійська мова 

 Вивчення іноземних мов у 2017-2018 навчальному році буде 

здійснюватися за такими навчальними програмами: 

1. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 1-4 класи», К., 2016 р.; 

2. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р.; 

3. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 10-11 класи», К., 2017 р.; 

4. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга 

іноземна мова 5-11 класи», К., 2017 р. 

 

Російська мова 

 Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою (Баландіна Н. Ф.).Наказ МОН від 

29.05.2015 № 585 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017 № 804)  

Російська мова. 5-11 класи (Баландіна Н. Ф.).Лист МОН від 23.12.2004 № 1/11- 6611 

 

 

Історія 

 У 2017/2018 навчальному році в ході вивчення історії чинними є 

оновлені програми  

для учнів 5-9 класів: 

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»(затверджена наказом 

МОН України від 07.06.2017р №804 ; 

для учнів 10-11 класів: 

програми, затверджені наказом МОН України від 14.07.2016 року №826 

Правознавство 

 Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун 

О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 р. № 804 

Правознавство. 10-11 класи. (авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.) 

Навчальна програма, затверджена наказом Міністерства від 



14.07.2016 р. № 826. 

 

Біологія 

 6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

8 -9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма з біології для 8-

9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

17.07.2013 № 983. 

10-11 класи: 

рівень стандарту - Програма з біології 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 14.07.2016 № 826. 

академічний рівень – програма надрукована у збірнику: Програми для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: 

рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2011. 

профільний рівень - програма надрукована у збірнику: Програми для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: 

рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2011. 

 

Географія 

 6-9 класи – Програма з географії для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

для 10 класу були внесені зміни, пов’язані з оновленням та 

удосконаленням її змісту, що затверджені наказом МОН України від 14 

липня 2016 р. № 826. 

 

Хімія 

 7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 

7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 

№ 804. 

10-11 класи:  

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України 

від 14.07.2016 № 826). 

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Академічний рівень (затверджена наказом МОН України 

від 28.10.2010 № 1021);  

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 28.10.2010 

№ 1021. 

 



Математика 

 У 2017/2018 навчальному році 

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) 

 

 

Фізика 

 Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом 

МОН України від 07.06.2017 р. № 804 

 

Інформатика 

  

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 р. № 804; 

 

Трудове навчання 

 Вивчення трудового навчання в 2017-2018 навчальному році 

здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 

№ 804; 

10 – 11 класи – «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та 

інші). 

Зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено 

на офіційному веб-сайті МОН України 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

 

Основи здоров’я 

  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів1 

Укладачі програми (2012 р.):  

Т. Є. Бойченко, доцент, кандидат медичних наук; 

Т. В. Воронцова , доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних 

основ охорони життя та здоров’я інституту педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету ім. М. П .Драгоманова; 

О. Л. Москаленко, методист НМЦ громадянського виховання, виховних 

технологій та позашкільної освіти ІППО КМПУ ім. Б. Грінченка;  

В. В. Дерев'янко, - сектор наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти 

Інституту модернізації змісту освіти; 

 

                                                 

 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html


Над оновленням програми (2017 рік) працювали:  
1. Шиян Олена Іллівна - завідуюча кафедрою здоров’я людини 

Львівського державного університету фізичної культури, доктор 

наук з державного управління, професор ( голова групи) 

2. Боса Тетяна Григорівна – учитель основ здоров’я СЗШ І-ІІІст. №1 

смт Крижопіль Вінницької області ( модератор) 

3. Спірке Олена Андріївна – методист відділу методичного 

забезпечення оздоровчої функції освіти Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

4. Шаповал Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук; викладач 

(тимчасово не працює) 

 

 Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 

23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової 

загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 

р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української 

школи» (2016 р.). Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07.06.2017 № 804 

 

Фізична культура 

  

З 2017/2018 навчального року набирає чинності оновлена навчальна 

програма «Фізична культура» для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, у якій імплементовано компетентнісний підхід до 

вивчення предмета. (Робоча група, яка здійснила оновлення програми 

відповідно до наказу № 52 Міністерства освіти і науки України від 

13.01.2017 р. та наказу №201 від 10.02.2017: М. В. Тимчик – доцент 

кафедри теорії і методики фізичного виховання Факультету фізичного 

виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук (голова робочої групи) Є. Ю. Алексєйчук - учитель 

СШ № 2 ім. Д. Карбишева м. Києва, старший вчитель; В. В. Деревянко – 

завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення 

змісту суспільної, 

Захист Вітчизни 

  

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства 

освіти і науки від 29.05.2014 № 657, на вивчення предмета в 2017/2018 

навчальному році передбачено 1,5 год. на тиждень. Кількість годин 

може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчальних 

планів.  

Робочою групою з доопрацювання навчальної програми предмета 

«Захист Вітчизни» ( під загальною редакцією Мелецького В.М.) 

розширено зміст окремих розділів та забезпечено практичну 



спрямованість навчальної програми. (Наказ МОН України «Про 

внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 

класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 30.07.2015р. №826). 

 Вивчення предмета «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами 

проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства 

освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9- 444). Навчальний предмет 

при цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з уточненням 

(«Основи медичних знань» для дівчат). 

 

Економіка 

 «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11 

класи. Рівень стандарту, академічний рівень. — 2010»; 

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 

10–11 клас. Профільний рівень. 2010». (наказ МОН від 28.10.2010 № 

102). 

 

 

 

Астрономія 

 Фізика та астрономія. Програми профільного навчання для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України №1021від 28.10.2010 р. зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 

2016 р. № 826 

 

 

 


