
 

Освітні програми, 
за якими вивчаються навчальні предмети 

інваріантної складової в 1-11 класах 

у 2017-2018 навчальному році 
  

Початкова школа 

№ Назва прорграми Електронний ресурс 
  Навчальні программами для учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН 

України від 12.09.2011 № 1050. Зміни до таких 

програм: «Українська мова», «Літературне 

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

світі», «Інформатика», «Трудове навчання», 

«Іноземні мови для загальноосвітніх та 

спеціалізованих навчальних закладів», 

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», 

«Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ 

Міністерства освіти і науки України від  05.08.2016  

№ 948 «Про затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» . 

 

 Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською 

мовою. 1-4 класи. Наказ МОНмолодьспорту 

від 12.09.2011 № 1050 

 

Українська література 

 Українська література. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 

2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН 

України від 07.06.2017 №804 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html  

 Українська література. 10-11 класи. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 

(затверджена  наказом Міністерства від 28.10.2010 

№ 1021, крім академічного рівня та рівня 

стандарту, затверджена наказом  МОН  від  

14.07.2016 № 826. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html. 

 

Українська мова 

 
1. 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   

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html 

 

 

 Українська мова. 10-11 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. (затверджена 

наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня 

стандарту; рівень стандарту зі змінами, 

затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 

№ 826.) 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html .    
 

Російська мова 
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 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)   

 

 
 

Зарубіжна література 
 

 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   

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-

2017.html 

 Світова література. 10-11 класи - за програмами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки  від 28.10.2010 № 1021,  крім рівня стандарту 

та академічного рівня зі змінами 2016 року 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html  

 

Іноземні мови 
 

 Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень 

стандарту. Академічний рівень. Профільний 

рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 122 

 

Географія 
 

 Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html  

 Географія. Економіка. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи 

(рівень стандарту, академічний рівень, профільний 

рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021 

 

 Природознавство. Біологія 
 

 Природознавство. Програма для 5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804.  

 

 Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 

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

programi-5-9-klas2017.html 

 Біологія. Програма для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів: рівень 

стандарту, зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 14.07.2016 № 826 

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

programy.html 

 

Фізика 
 

 Фізика. 7-9 класи. Оновлена  навчальна програма, 

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html  
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р. № 804 

Хімія 
 

 Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена 

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html  

 Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Рівень стандарту  (зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 

14.07.2016 № 826). 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html  

Історія 
 

 Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. 

Програма, затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;  

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-

2017.html;  

 

 Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. 

Програми, затверджені наказом Міністерства від 

14.07.2016 р. № 826. 
 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html  

 

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;  

www.mon.gov.ua 

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

Котюк І.І.) 

Навчальна програма, затверджена наказом 

Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 

 

Філософсько-світоглядні дисципліни 
 

  Людина і світ. 11 клас, (К.: Поліграфкнига, 2010). 

Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021 
 

Математика 
 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) 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html. 

 Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 

стандарту, академічний рівень, профільний рівень, 

поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 

№ 826 

 

Інформатика 
 

 Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 р. № 804; 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html. 

Фізична культура 
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 Фізична культура. 1-4 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів . Наказ МОН 

від 05.08.2016 № 948 

www.mon.gov.ua 
 

 Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна 

програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07 червня 

2017 року № 804 

www.mon.gov.ua 
 

Трудове навчання (технології) 
 

 Трудове навчання. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи 

(оновлена), затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html  

 Технології. 10-11 класи (авт.: А. Терещук та інші). http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html  

Художньо-естетичний цикл 
 

 Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів . 

(оновлена), затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnasere

dnya/navchalni-programy.html 

 Художня культура. 10 – 11-х класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnasere

dnya/navchalni-programy.html  

 
 

Захист Вітчизни 

  «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та 

інші).Наказ МОН від 30.07.2015 № 826 
 

Основи здоров'я 
 

 Основи здоров’я. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи 

(автори Бойченко Т.Є. та інші),оновлена, 

затверджена наказом МОН України  від 07.06.2017 

р. № 804 
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