
Освітні програми 

Початкова школа  

  У 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» 

 

Українська мова 
У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься 

за такими програмами:  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 

(електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

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

 

Українська література 
У 2017-2018 навчальному році 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 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

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

 

Зарубіжна література 
У 2017-2018 навчальному році вивчення   зарубіжної літератури 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  

(електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

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

 

Іноземні мови 
 Вивчення іноземних мов у 2017-2018 навчальному році 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., ;від  05.08. 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

 

Українська мова 
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 

класи»,  К., зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804 .; 
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Географія 

З цього року в 6-9-х класах географія вивчатиметься за оновленою 

навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06. 2017 

№ 804. 

 

Біологія 
6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті 

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

programi-5-9-klas2017.html); 

 

ФІзика 

У 2017-2018 навчальному році у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів навчання фізики здійснюватиметься за оновленою  навчальною 

програмою, затвердженою наказом 

МОН України від 07.06.2017 р. № 804, яка розміщена на офіційному веб-

сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

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

у 2017/2018 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними 

програмами: 

 

Хімія 
 7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 

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

Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-

klas-2017.html) 

 

Історія 
         У 2017/2018 навчальному році   чинними будуть оновлені  програми для 

учнів  5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 

804; 

 

Правознавство 
У цьому начальному році чинними є такі програми: для 9-го класу 

«Навчальна програма з основ правознавства», для 10-го класу – 

«Правознавство» (рівень стандарту) ( 35 год.); для 10-11-х профільних класів 

– «Правознавство»  (профільний рівень) (105 год.) зі змінами, внесеними в 

2016 році. 

 

Математика 
У 2017/2018 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна 

програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»  

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 07 червня 2017 
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року № 804) можна на сайті Міністерства освіти і науки України за 

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

programy.html. 

 

Трудове навчання 
Вивчення трудового навчання в 2017-2018 навчальному році 

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; 

 

Мистецтво 
У 2017/2018 навчальному році 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. Програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html ); 
 

Програми варіативної складової 

 

Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції : навчальна програма 

курсу за вибором учнів 9–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

/ Т. О. Ремех, П. Г. Комарова. 
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