
1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування навчальних програм 

навчальних дисциплін 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердженн

я 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для 1 

класів – Державного стандарту 

початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм  

Так наказ МОН України від 21.03.2018 

№ 268 

2018р. 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для 2-4 

класів – Державного стандарту 

початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм  

Так наказ МОН України від 20.04.2018 

№ 407 

2018р. 

ЧИТАННЯ НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА для загальноосвітніх 

навчальних закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» 

Так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 

04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096) 

 

2014 р. 

Еврика 2-4 класи НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА для загальноосвітніх 

навчальних закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» 

Так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 

04.07.2014 № 14.1/12-Г-1095 

2014 р. 

Людина і світ 2-4 класи 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 

04.07.2014 №14.1/12-Г-1097 

2014 р. 

Математика 2-4 класи 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 

04.07.2014 №14.1/12-Г-1093 

2014 р. 

Навчаємось разом 2-4 класи 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 

04.07.2014 № 14.1/12-Г-1092 

  

2014 р. 

Українська мова 2-4 класи 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 

04.07.2014 № 14.1/12-Г-1094 

2014 р. 

Еврика 5-6 клас 

Експериментальна НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА для загальноосвітніх 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

науково-педагогічний проект 

2016 р. 



навчальних закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» 

«Інтелект України» 

Математика 5-6 клас 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 

2016 р. 

Навчаємось разом 5-6 клас 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

  

2016 р. 

Природознавство 5-6 клас 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

  

2016 р. 

Українська мова 5-7 класи 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

Лист ІМЗО МОН України 

від 17.10.2016 №2.1/12-Г-775 

  

2016 р. 

Біологія 6 клас 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

  

2016 р. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 5–9 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Наказ  Міністерства освіти і науки 

України  від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 10 клас за 

новими навчальними 

програмами (рівень стандарту 

та профільний рівень 

Так наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407;  

 

2017 

УКРАЇНСЬКА МОВА 11 клас 

навчальна програма (рівень 

стандарту – зі змінами) 

Так наказом МОН України від 

14.07.2016 № 826. 

2016 

УКРАЇНСЬКА МОВА 5–9 класи 
Навчальна програма «Українська 

мова» (науково-педагогічний проект 

«Інтелект України») 

Так Лист ІІТЗО від 29.07.2015 

№14.1/12-Г-956 

2015 р. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 5–9 класи  Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 



УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10 клас 

за новими навчальними програмами 

(рівень стандарту та профільний 

рівень 

Так наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407;  

 

2017 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 11 клас 

навчальна програма (рівень стандарту 

– зі змінами) 

Так наказом МОН України від 

14.07.2016 № 826. 

2016 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5–9 класи 

Так Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 10 клас 

за новими навчальними 

програмами (рівень стандарту 

та профільний рівень 

Так наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407;  

 

2017 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 11 клас 

навчальна програма (рівень 

стандарту – зі змінами) 

Так наказом МОН України від 

14.07.2016 № 826. 

2016 

ІНОЗЕМНА  МОВА (анг.м.) 

ПРОГРАМА для учнів 1 перших 

класів за новим  Державним 

стандартом початкової освіти  

Так постановою КМУ від 21 лютого 

2018 року №87  

2018 р. 

ІНОЗЕМНА  МОВА (анг.м.) 

ПРОГРАМА для учнів 2-4 класів за 

 Державним стандартом початкової 

загальної освіти 

Так постанова КМУ від 20 квітня 2011 

року № 462 та Типовою освітньою 

програмою закладів загальної 

середньої освіти І ступеня 

(початкова освіта), затвердженою 

наказом МОН України від 

20.04.2018 № 405;  

2018р. 

ІНОЗЕМНА  МОВА (анг.м.., нім.м.) 

ПРОГРАМА для учнів 5-9 класів за 

Державним стандартом базової та 

повної загальної середньої освіти,   

 Типова освітня програма закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(базова середня освіта) 

Так постанова КМУ від 23 листопада 

2011 року № 1392  

 

 

 

наказ МОН України від 20.04.2018 

№ 408; 

2018р. 

ІНОЗЕМНА  МОВА (анг.м., нім.м.) 

ПРОГРАМА для учнів 10-11 класів за 

Державним стандартом базової та 

повної загальної середньої освіти    

Типова освітня програма закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта) 

Так постанова КМУ від 23 листопада 

2011 року № 1392  

 

 

 

наказ МОН від 20.04.2018  

№ 407 

2018р. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.  

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ  5–9 класи 

навчальна програма  для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.  

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ  11класи 

навчальна програма  для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так  наказ Міністерства 

від 14.07.2016 р. № 826. 

 

2016 



Навчаємось разом 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

 Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

 

2016 р. 

Навчальна програма  

 З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Так Наказ  Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

офіційний сайт Міністерства освіти і 

науки України www.mon.gov.ua 

2017 р. 

 

2018р. 

ПРОГРАМА для загальноосвітніх 

навчальних закладів ЛЮДИНА І 

СВІТ 11клас Рівень стандарту / 

Академічний рівень 

Так Лист МОН 

 від 17.08.2017 № 1/11-8269 

2017 р. 

ЕКОНОМІКА  

навчальна  програма, 11 клас 

Так наказ МОН України від 14.07.2015 

№ 826 

(http://mon.gov.ua/activity/educat

ion/zagalna-serednya/navchalni-

programy.html 

2015 

ЕКОНОМІКА 

 нова навчальна програма, 10 клас 

Так  наказ МОН України від 

23.10.2017 № 1407   

(http://mon.gov.ua/activity/education/z

agalna-serednya/navchalni-

programy.html). 

2017р. 

МИСТЕЦТВО 5– 9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так Наказ  Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017  № 804 

2017 р. 

МАТЕМАТИКА  5–9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так   Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

Нова навчальна програма з 

математики (Алгебра та початки 

аналізу та геометрія) для учнів 10-11 

класів закладів загальної середньої 

освіти  

Так  (https://mon.gov.ua/storage/app/media/

zagalna%20serednya/programy-10-11-

klas /2018-2019/matematika.-riven-

standartu.docx) 

2018р. 

МАТЕМАТИКА  11 клас 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так   Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

Природознавство. 

МОЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

 

2016 р. 

ПРИРОДОЗНАВСТВО      5  клас 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

Природознавство. 

ТВОЇ ФІЗИЧНІ ВІДКРИТТЯ 

Так Наказ МОН України 

від 02.11.2016 № 1319 

2016 р. 

http://www.mon.gov.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdE9oclBFMl93Q3M/view?usp=sharing
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas%20/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas%20/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas%20/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas%20/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx


Експериментальна ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

 

БІОЛОГІЯ   6– 9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

[http://mon.gov.ua/activity/education/z

agalnaserednya/navchalni-programi-5-

9-klas2017.html] 

2017 р. 

 Програма з   БІОЛОГІЯ  і екології 

для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти (рівень стандарту)   

Так наказ 

Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 № 1407 

2017р. 

 Програма з   БІОЛОГІЯ  і екології 

для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти (профільний 

рівень)   

Так наказ  

 Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 № 1407 

2017р. 

Програми з біології для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так наказ МОН України 

від 14.07.2016  

№ 826 

2016 р. 

Екологія 10-11 клас. Програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання. 

Профільний рівень. 

Так веб-сайті МОН України 

[https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-

11-klasiv]. 

2017р. 

ГЕОГРАФІЯ 6– 9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так Наказ   

Міністерства освіти і науки України  

від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

ГЕОГРАФІЯ 10 клас 

за новими навчальними програмами   

для загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Так наказ МОН України  

від 23.10.2017 № 1407   

(http://mon.gov.ua/activity/education/z

agalna-serednya/navchalni-

programy.html). 

2017 р. 

ФIЗИКА 7–9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так Наказ  Міністерства освіти і науки 

України  від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

 Фізика і Астрономія 10-11» (рівень 

стандарту та профільний рівень), 

авторського колективу Національної 

академії педагогічних наук під 

керівництвом Ляшенка О. І 

Так Наказ МОН № 1539 від 

24.11.2017 р. 

 

2017 р. 

ФIЗИКА 11 клас  для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів (рівень 

стандарту, академічний, профільний) 

(зі змінами 2016 року) 

Так [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni- рrogrami / 

navchalni -programi - dlya-10-11-

klasiv/]. 

 

2017 р. 

ХІМІЯ  7–9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Так  Наказ Міністерства освіти і науки 

України  від 07.06.2017 № 804 

2017 р. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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Програма з хімії для 10–11 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Рівень стандарту Програму   

Так наказом МОН України від 

23.10.2017    № 1407 

(https://goo.gl/fwh2BR); 

2017р. 

Програма з хімії для 11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту (зі 

змінами)    

Так наказом МОН України від 

14.07.2016 № 826 

(https://goo.gl/fwh2BR); 

2016р. 

ІНФОРМАТИКА 5–7 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так https://mon.gov.ua/storage/app/media/z

agalna%20serednya/programy-5-9-

klas/onovlennya-12-2017/8-

informatika.docx 

2017 р. 

ІНФОРМАТИКА 8–9 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так https://mon.gov.ua/storage/app/media/z

agalna%20serednya/programy-5-9-

klas/onovlennya-12-2017/programa-

informatika-5-9-traven-2015.pdf 

2015 

ІНФОРМАТИКА 10класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (стандарт) 

Так https://mon.gov.ua/storage/app/media/z

agalna%20serednya/programy-10-11-

klas/2018-2019/informatika-standart-

10-11.docx 

2018р. 

ІНФОРМАТИКА 11 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (стандарт) 

Так https://mon.gov.ua/storage/app/media/z

agalna%20serednya/programy-10-11-

klas/1-informatika-standart-10-11-

final.doc 

2017р. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

Так Наказ  Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

2017 Р. 

10 класи – навчальна 

програма «Технології 10-11 класи 

(рівень стандарту)»  

 

Так  наказ Міністерства освіти і науки 

України від 23.10.2017 № 1407  

2017 р. 

11 класи – навчальна 

програма «Технології 10-11 класи. 

Рівень стандарту, академічний 

рівень» (авт.: А. Терещук та інші). 

Так (http://mon.gov.ua/activity/education/z

agalna-serednya/navchalni-

programy.html). 

 

2017 

«Навчальна програма з 

трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5 – 9 класи» (оновлена)  

Так  

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804; 

2017р. 

Навчальна програма 

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5–9 класи 

так Наказ  Міністерства освіти і науки 

України  від 23.10.2017  № 1407 

2017 р. 

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»  

для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти  

Так наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-

11-klasiv)..   

2017 р. 

Навчальна програма 

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»  

так наказ МОН від 23.10.2017 № 

1407 

2017 р. 
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