
Освітні навчальні програми, 

що реалізуються в закладі освіти  

в 2017-2018 навчальному році 

 

        Учні початкових класів навчатимуться за навчальними програмами, 

затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від  05.08.2016 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», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні 

мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче 

мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») та від 

12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

        Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання Закону 

України  "Про загальну середню освіту"  та затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани 

початкової школи» (зі змінами).  

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними 

правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01). 

У 1-му класі домашні завдання не задаються. 

У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб 

витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му 

класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин. 

       Недопустимим є перевантаження учнів завданнями. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: 

 у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.  

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна 

характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу; 

 у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», 

«Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»; 

 у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою: 

з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і  

літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство». 

       Навчальна та методична література для початкової школи зазначена у 

Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на 

офіційному сайті МОН. 

Сприйняття світу учнями 6-10 років за своєю суттю є цілісним як цілісне і 

саме довкілля. Потреба подолати протиріччя між розподілом освітнього процесу на 

окремі предмети, з одного боку, і цілісністю світу та цілісністю сприйняття 

дитиною довкілля, з іншого, потребує активного запровадження інтегрованих 

уроків. У межах таких уроків вивчається підпорядкований одній темі матеріал із 

різних навчальних предметів. Методика таких уроків розробляються вчителями на 



міжпредметній основі з урахуванням дидактичної доцільності, а їх змістова і 

структурна цілісність забезпечується добором об’єкта вивчення. Головною метою 

інтегрованих уроків має бути не виклад максимального об’єму інформації, а 

формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнів.  

На інтегрованому уроці педагог організовує навчальну діяльність учнів, 

концентруючи увагу на провідних ідеях, організовуючи творчий пошук і 

активізуючи пізнавальну діяльність, з урахуванням вікових особливостей 

молодших школярів, специфіки навчальних предметів, зміст яких інтегрується, 

дидактичних цілей вивчення навчального матеріалу кожного з них. 

 

Українська мова 

 

  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 

 

Вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за 

навчальною програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими 

наказом  МОН України  від 07.06.2017 №804.  

 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 

 

Зарубіжна література в 5-9 класах здійснюватиметься 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.  

Іноземні мови 

 

Вивчення іноземних мов буде здійснюватися за  такими навчальними 

програмами: 

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 

і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», К., 

2016 р.; 

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


 «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 

класи», К., 2017 р. 

Географія 

 

У 6-9-х класах географія вивчатиметься за оновленою навчальною 

програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804.  

 

Біологія 

   

У 6-9 класах – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804.  

 

Фізика 

 

У 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання фізики 

здійснюватиметься за оновленою  навчальною програмою, затвердженою наказом  

МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 

У старшій школі (10-11 класи) навчання фізики здійснюватиметься відповідно 

до обраного профілю навчання на академічному або рівні за навчальними 

програмами для 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. 

Хімія 

 

У 7 - 9 класах – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 

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

У 10-11 класах - Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Академічний рівень (затверджена наказом МОН України від 

28.10.2010 № 1021); 

Історія 

  

 У  5 – 9 класах: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-

11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 

 

Правознавство 

 

Для 9-го класу «Навчальна програма з основ правознавства»,  

Для 10-го класу – «Правознавство» (рівень стандарту) ( 35 год.). 

 

Математика 

 

Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

(авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., 

Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.).  



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.  

 

Трудове навчання (технології) 

 

Вивчення трудового навчання 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). 

 

Художньо-естетичний цикл 

 

Вивчення предметів художньо-естетичного циклу здійснюватиметься за 

такими програмами:  

у 5 – 9 класах за навчальною програмою «Мистецтво. 5 – 9 класи» 

(оновлена);  

у 10 – 11-х класах – за програмами «Художня культура» рівню стандарту, 

академічного та профільного рівнів.  


