
ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування  навчальних
програм навчальних дисциплін

Наявність (так/ні) Ким
затверджено

Рік
затвердженн

я

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти,
розроблена під керівництвом  Шияна Р.Б. (1-2 класи)

 
Українська  мова.(навчання
грамоти)  1  клас.  Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів 

Так Затверджені 
рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

22.02.2018

Іноземні мови. 1 клас. Навчальна 
програма для ЗНЗ та 
спеціалізованих навчальних 
закладів

Так Затверджені 
рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

22.02.2018

Математика. 1 клас. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Так Затверджені 
рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

22.02.2018

Я досліджую світ. 1 клас. 
Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

Так Затверджені 
рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

22.02.2018

Мистецтво. 1 клас. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів

Так Затверджені 
рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

22.02.2018

Дизайн і технології. 1 клас. Так Затверджені 22.02.2018



Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

Фізична культура. 1 клас Типова 
освітня програма для учнів 
початкової школи
 (під керівництвом О. Я. Савченко)

Так Затверджені 
рішенням 
Колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України

21.03.2018

№ 268

Каліграфія із елементами 
зв’язного мовлення. 1 клас 
Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Так

Лист  ІІТЗО

14.11.2014
№14.1/12-Г-

1777

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти,
розроблена під керівництвом  Шияна Р.Б. (3-4 класи)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня
4 класи

Українська  мова.  Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів  із  навчанням
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Літературне читання. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Іноземні мови. 2-4 клас для ЗНЗ та
спеціалізованих навчальних 
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Математика. Навчальна програма 
для загальноосвітніх навчальних 
закладів із навчанням українською
мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Природознавство. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Я у світі.  Навчальна програма для
загальноосвітніх навчальних 
закладів із навчанням українською
мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Музичне мистецтво. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Образотворче мистецтво. 
Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів із навчанням українською

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948



мовою 2-4 класи
Трудове навчання. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Інформатика.  Навчальна програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів із навчанням українською
мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Основи здоров’я. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Фізична культура. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 2-4 класи

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

05.08.2016 

№ 948

Логіка. Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів  2-4 класи

Так
Лист ІІТЗО

05.03.2014

№ 14.1/12 -
Г- 317

Місто мого дитинства. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів 2-4 класи

Так

ДОІППО

протокол
№2 

від
16.06.2014

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня  

5-9 класи

Українська мова.  Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Українська  література.  Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Іноземна мова(англійська).
Навчальна програма  для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Зарубіжна література. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Історія  України. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Всесвітня  історія. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Правознавство (практичний курс).
Навчальна програма  для
загальноосвітніх навчальних

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017 
№804



закладів
Музичне мистецтво. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017 
№804

Образотворче мистецтво.
Навчальна програма  для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Мистецтво  Навчальна програма
для  загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017 
№804

Математика. Навчальна програма
для  загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Алгебра. Навчальна програма для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017 
№804

Геометрія. Навчальна програма
для  загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017 
№804

Природознавство. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Географія. Навчальна програма
для  загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Біологія. Навчальна програма для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Фізика. Навчальна програма  для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Хімія. Навчальна програма  для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Трудове  навчання. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Інформатика. Навчальна програма
для  загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Основи  здоров’я. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

07.06.2017
№804

Фізична  культура. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів  «Фізична
культура.  5-9  класи»  (авт.  М.  В.
Тимчик,  Є.  Ю.  Алексєйчук,  
В. В. Деревянко, Т. А. Дмітрієва,

Так Міністерство 
освіти і науки 
України

23.10.2017 

 №1407



 Є. А. Єрьоменко, І. Р.Захарчук, О.
М. Лакіза, В. О. Сілкова) 
Історія рідного краю. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів

Так ДОІППО 26.09.2016 р.
Протокол

№7

Логічні  стежинки  математики.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Лист ІІМЗО 04.07.2016 
№ 2.1/12-Г-
440

Лінгвістика російської мови. 
Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

26.06.2015 р. 
№1/9-305

Захисти себе від  ВІЛ. Навчальна 
програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів

Так Лист ІІМЗО 26.06.2015
№14.1/12-Г-

741 

Етика. Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

29.08.2016 р.
№ 1\11-
11414

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  

10-11 класи

Українська  мова.  10-11  класи.
Рівень  стандарту. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2017

№ 826

Українська література.10-11 класи.
Рівень  стандарту,  академічний
рівень.  Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Іноземна  мова  (англійська,
німецька,  французька,  іспанська).
10-11  класи.   Рівень  стандарту.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Зарубіжна  література.11  клас.
Рівень  стандарту. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Історія України.10-11 клас. Рівень
стандарту. Навчальна  програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Всесвітня  історія. 10-11  клас.
Рівень  стандарту,  академічний
рівень. Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Економіка. 10-11  клас.  Рівень Так Міністерство 28.10.2010 



стандарту,  академічний  рівень.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

освіти і науки
України

№ 1021

Людина і  світ.  10-11 клас.  Рівень
стандарту,  академічний  рівень.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

28.10.2010 

№ 1021

Художня  культура.10-11  клас.
Рівень  стандарту. Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

28.10.2010 

№ 1021

Алгебра  і  початки  аналізу.  10-11
класи.  Академічний  рівень.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Геометрія.  Академічний  рівень.
10-11  класи.  Навчальна  програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Астрономія.11  клас.   Рівень
стандарту,  академічний  рівень.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

28.10.2010 

№ 1021

Біологія.  10-11  класи.  Рівень
стандарту. Навчальна  програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Фізика.10-11  класи.   Рівень
стандарту. Навчальна  програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№826

Хімія.  10-11  класи.  Рівень
стандарту. Навчальна  програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826

Екологія. 10-11  класи.  Рівень
стандарту,  академічний  рівень
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів.

Так Міністерство
освіти і науки

України

28.10.2010 

№ 1021

Технології.  11  клас.  Рівень
стандарту,  академічний  рівень.
Навчальна програма  для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

28.10.2010 

№ 1021

Інформатика. 10-11  класи.  Рівень
стандарту. Навчальна  програма
для  загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

14.07.2016 

№ 826



Фізична  культура.  Навчальна
програма  для  загальноосвітніх
навчальних  закладів  «Фізична
культура.  10-11  класи»  (рівень
стандарту)  (авт.  М.  В.  Тимчик,  
Є.  Ю.  Алексєйчук,
 В. В. Деревянко, В. М. Єрмолова,
В. О. Сілкова)

Так Міністерство
освіти і науки

України

23.10.2017
№ 1407

Захист  Вітчизни.  11  клас.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так Міністерство
освіти і науки

України

30.07.2015
№826

Історія  рідного  краю.  11  клас.
Навчальна  програма  для
загальноосвітніх  навчальних
закладів

Так

ДОІППО

26.09.2016 р.
Протокол

№7

Стилістика сучасної української 
мови. 11 клас. Навчальна програма
для загальноосвітніх навчальних 
закладів

Так

Лист ІМЗО

18.10.2016

№ 2.1/12-Г-
776

«Основи верстки та веб-дизайну. 
11 клас. Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

Так

Лист ІІТЗО

03.04.2014
№ 14.1/12-Г-

1057.

Н а в ч а л ь н і  п р о г р а м и  д л я  п о ч а т к о в о ї  ш к о л и
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   

закладів 1-4 класи(ОНОВЛЕНО)

2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх   
навчальних закладів 2     -     4 класи   (ОНОВЛЕНО)

3. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   
закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

4. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   
закладів 2-4 класів (ОНОВЛЕНО)

5. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   
закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

6. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів   
3     -     4 класи   (ОНОВЛЕНО)

7. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   
закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

8. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   
закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

9. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів   
1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

10.Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх   
навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

11.Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   
закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

12.Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх   
навчальних закладів та спеціалізованих шкіл     (ОНОВЛЕНО)

13.Трудове навчання. Навчальна про  

http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/16/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/16/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/5-informatika-2-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/5-informatika-2-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/4.-matematika.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/4.-matematika.-1-4-klas.doc


Н А В Ч А Л Ь Н І  П Р О Г Р А М И  5 - 9  К Л А С І В ,  2 0 1 7  Р І К

Українська література
Історія
Математика
Фізика
Хімія
Біологія
Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику у 2-4 класах
Інформатика для учнів 5-9 класів
Іноземні мови
Географія
Зарубіжна література
Мистецтво
Трудове навчання
Природознавство
Основи здоров'я
Фізична культура
Правознавство
Навчальна програма з новогрецької мови 5–9 класи
Українська мова

Н А В Ч А Л Ь Н І  П Р О Г Р А М И  1 0 - 1 1  К Л А С І В
чинні з 1 вересня 2018 року
Українська мова Рівень стандарту
 Українська література Рівень стандарту
Історія  України (Рівень стандарту).  Історія:  Україна і  світ.  Історія України:  всесвітня історія.
(інтегрований курс
Громадянська освіта (інтегрований курс)
Економіка профільний рівень
Зарубіжна література Рівень стандарт
Захист України Рівень стандарт
Іноземні мови
Інформатика Рівень стандарту
Математика Профільний рівень
Математика Рівень стандарту
Мистецтво Профільний рівень
Мистецтво Рівень стандарту
Правознавство Профільний рівень
Технології Профільний рівень
Фізична культура Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарт
Фізика і Астрономія 10-11 (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. 
Біологія і екологія 10-11 Рівень стандарту
Географія 10-11 класи (Рівень стандарту)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/biologiya-i-ekologiya-10-11-kl-riven-standartu-obgovorennya2.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/21.12.%20geografia/geografiya-10-11final-21112017.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/mistecztvo-profil.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ximiya-10-11-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/16/fizichna-kultura-10-11-kl.-standart.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/texnologiyi-profilni.zip
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/pravoznavstvo-10-11-profil-16-travnya-2017.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/mistecztvo-snandart.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/2020/11/Zakhyst%20Ukrayiny%2010-11%20klas%20Standart.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/06/25062018zarublit-10-11-riven-standartu-2.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ekonomika-profilnij-riven-31102017.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/program-hromadyanska-osvita-24.11.2017.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/istoriya.rar
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ukr.mova.-10-11.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2020/programa-novogretskay-mova-5-9-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/pravoznavstvo-9-8.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/16/fizichna-kultura-5-9.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/30osnovizdorovya5-92017.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/12.prirodoznavstvo.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/9-mistecztvo-5-9.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2018/02/06/literatura-5-9-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2020/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/10-ximiya-7-9.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/14.history-5-9klas-21.05.2017-finish.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/11.-ukrayinska-mova-onovlena-programa-dlya-5-9-kl.docx

	Логіка. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи
	Місто мого дитинства. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи
	Історія рідного краю. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
	Логічні стежинки математики. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
	Лінгвістика російської мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
	Захисти себе від ВІЛ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
	Етика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
	 14.07.2016
	 № 826
	Навчальні програми для початкової школи
	1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи(ОНОВЛЕНО)
	2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)
	3. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	4. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (ОНОВЛЕНО)
	5. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	6. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)
	7. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	8. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	9. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	10. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	11. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
	12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (ОНОВЛЕНО)
	13. Трудове навчання. Навчальна про

	НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 10-11 КЛАСІВ


