
Программы для дошкольного отделения 

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» 

2. Панич Л.С. «Экспериментальная программа по чтению, развитию речи 

и математике в старшей и подготовительной группе детского сада» 

 

Программы для начальной школы  

1. Программа для общеобразовательных учебных заведений с обучением 

на русском языке, утвержденной Министерством образования и науки, 

молодёжи и спорта Украины  (приказ МОН от 12.09.2011г. № 1050)  

для 1-4 классов, измененным учебным программам для 1-4-х классов 

общеобразовательных учебных заведений по следующим предметам: 

«Математика», «Я в мире», «Информатика», «Трудовое обучение», 

«Английский язык»,  «Изобразительное искусство», «Музыкальное 

искусство», «Физическая культура», «Основы здоровья»  (приказ 

Министерства образования и науки Украины от 05.08.2016 № 948 «Об 

утверждении изменений к учебным программам для 1-4-х классов 

общеобразовательных учебных заведений»).  

2. Авторская програма. Ятчак З.Н. «История театрального искусства» - 

для учащихся 2-4 классов; 

3. Авторская программа. Алексеева А.В., Куликова Л.Б. «Классическая 

греко – римская мифология» - для учащихся 1 – 4 классов;  

4. Авторская программа. Дьяченко В.В. – «Христианская этика в мировой 

культуре» - для учащихся 1-4 классов;  

 

Навчальні програми для 5-9 класів 

1. Українська мова та література 

Програма для ЗНЗ з українською мовою навчання. – К.:ВД «Освіта», 

2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 р. №804. 

2.Російська мова  

Програма для загальносвітніх навчальних закладів з навчанням 

російською мовою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 р. №804. 

3.Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна).  

Програма для загальносвітніх навчальних закладів з навчанням 

російською мовою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 р. №804. 

4.Англійська мова. 

Програма для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

5. Німецька мова 

Програма для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

 



6. Математика. 

Навчальна програма для загальносвітніх навчальних закладів 

Математика. 5-9 класи (оновлена),  затверджена Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.06.2017 № 804 

7. Хімія 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 

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

№804. 

8.Фізика 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 

7-9 класи (зі змінами), затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017р., №804. 

9.Природознавство 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Природознавство для 5-х класів, затверджена наказом МОН України від 

06.06.2012р, №664 

10.Географія. 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Географія. 6-9 класи (зі змінами), затвердженими наказом МОН України від 

07.06.2017р., №804. 

11.Біологія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Біологія. 6-9 класи (зі змінами), затвердженими наказом МОН 

України від 07.06.2017р., №804. 

12.Історія України. Всесвітня історія. 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 

класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р., №804. 

13.Правознавство 

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. (зі змінами), затвердженими наказом 

МОН України від 07.06.2017р., №804. 

14.Фізична культура 

      Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5–9 класи (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407) 

 15.Мистецтво 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 

класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р., №804. 

16.Інформатика 

Програма для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів  (оновлена), затверджена наказом МОН 

України від 07.06.2017р., №804. 

17.Основи здоров’я  

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл. 



 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804. 

 

Авторські програми для учнів 5-9 класів, 

схвалені Міністерством освіти і науки України для використання  

у загальноосвітніх навчальних закладах 

          (гриф №2.1/12-Г-767 МОН України від 13.10. 2016 р.)  
1.Замараєва І.В. «Біблійна історія та християнська етика» для учнів 5-8 

класів 

2.Кравець О.В. «Основи оперного мистецтва» для учнів 5-7 класів 

3.Лихожон Т.В.«Основи інформаційної культури» для учнів 5-7 класі 

4.Сербіна О.А. «Традиції давньогрецького театру» для учнів 5 – 11 класів 

5.Гора Т.В., Скабеліна Т.М. Life Safety Skills («Навички безпеки 

життєдіяльності») 

6.Тригуб С.Є. «Юний екскурсовод» для учнів 7-10 класів 

 

                Навчальні програми для 10 – 11 класів. 

1.Українська мова 

Українська мова 10-11 класи  Рівень стандарту ( зі змінами, 

затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826) 

2.Українська література 

Українська література 10-11 класи  Рівень стандарту та академічний 

рівень ( зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826) 

3.Російська мова.  

Російська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма  для 

загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 

(затверджено наказом МОН від 14.07.2016 № 826)  

4.Інтегрований курс «Література» 

Література (російська та зарубіжна). Інтегрований курс 10–11 класи. 

Рівень   стандарту, академічний рівень. Програма  для загальноосвітніх 

навчальних закладів з російською мовою навчання (затверджено наказом 

МОН від 14.07.2016 № 826)  

5.Англійська мова. 

Англійська мова. 10-11 класи. Академічний рівень. (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826). 

6.Німецька мова 

Німецька мова. 10-11 класи. Академічний рівень. (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826). 

 

 

https://ru.osvita.ua/legislation/ser_osv/56112/


7.Математика 

Математика. 10-11 класи. Академічний рівень. (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826). 

8.Інформатика 

Інформатика. 10-11 класи. Академічний рівень. (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826). 

9.Фізика. 

Фізика. 10 -11 класи Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 

826 від 14.07.2016) 

10.Астрономія 

Астрономія. 11 клас. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 

826 від 14.07.2016). 

11.Хімія 

Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України № 826 від14.07.2016) 

12.Географія. 

Географія. 10 клас. Рівень стандарту (Доопрацьована та затверджена 

наказом  МОН України від 14.07.2016 № 826) 

13.Економіка. 11 клас. Рівень стандарту, 2011 р. 

14.Біологія. 
Біологія.10-11 класи. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України № 826 від 14.07.2016) 

15.Екологія. 

Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Рівень стандарту, академічний рівень 

16.Історія України. 

Історія України.  10-11 класи. Рівень стандарту. Затверджена наказом 

МОН України № 826 від14.07.2016) 

17.Всесвітня історія 

Всесвітня історія.  10-11 класи. Рівень стандарту. Затверджено наказом 

МОН України № 826 від14.07.2016) 

18.Правознавство 

Правознавство. 10 клас. Рівень стандарту. Затверджено наказом МОН 

України № 826 від14.07.2016) 

19.Людина і світ.  

Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Рівень стандарту, академічний рівень. Затверджено наказом МОН України № 

826 від14.07.2016 

 

 

 



20.Художня культура 

      Українська художня культура  (10 клас) Зарубіжна художня культура (11 

клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень 

стандарту Затверджено наказом МОН України № 826 від14.07.2016 

21.Фізична культура.  

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 10 – 11 класи.  Рівень стандарту Затверджено наказом 

МОН України № 826 від14.07.2016 

22.Захист Вітчизни.  

Навчальна програма «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 10 – 11 класи.   (для 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти) затверджено наказом 

МОН від 27.08.2010 N 834, зі змінами, що внесені наказом МОН від 29.05.2014 

№ 657. 

 

Авторські програми для учнів 10-11 класів, 

схвалені Міністерством освіти і науки України для використання  

у загальноосвітніх навчальних закладах 

          (гриф №2.1/12-Г-767 МОН України від 13.10. 2016 р.)  

Замараєва І.В. «Основи філософії» для учнів 9-11 класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS13672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS13672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS22607.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS22607.html

