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І. Загальні положення освітньої програми Тоорівської ЗОШ І-ІІІст. 
 

 Відповідно до ст. 33 Закону України «Про освіту», ст.15,38,39 Закону 

України «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, 

розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 

«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», Постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і 

розпорядчих документів  школа  працюватиме  за  даною освітньою програмою. 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», що набрав чинності 

28 вересня 2017 року, статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту» (із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2442-VI від 06.07.2010; в редакції 

Закону № 2145-VIII від 05.09.2017) освітня програма – це єдиний комплекс 

освітніх компонентів, спланованих і організованих  для досягнення учнями 

визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти 

результатів навчання. 

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт освіти 

відповідного рівня.  

Освітніми компонентами освітньої програми закладу загальної середньої 

освіти є освітня галузь, навчальний предмет, факультативний курс, курс за 

вибором, спецкурс. 

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний 
заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм 
трьох ступенів освіти: 

I ступінь - початкова загальна освіта; 

II ступінь - основна загальна освіта; 

III ступінь - середня (повна) загальна освіта. 

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням 
про загальноосвітній навчальний заклад. 

Освітня програма передбачає: 
-        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 
дитини; 
-        виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 
-        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 
діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

https://base.kristti.com.ua/?p=5895
https://base.kristti.com.ua/?p=328
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran1267


Місія закладу: Створення сучасного освітнього середовища, спрямованого на 

пошук та впровадження ефективних способів розкриття, вдосконалення та 

реалізації творчого потенціалу дитини через навчання , сім’ю, громаду. Кожній 

дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для 

власного та суспільного блага. 

Завдання освітньої програми:  

- Підвищити якість освітніх послуг у відповідності з освітніми 

стандартами. 

- Забезпечити права дітей на вибір видів і форм діяльності, створити 

оптимальні умови для виявлення та розвитку творчої обдарованості 

кожного учня закладу. 

- Розвивати досвід партнерства, волонтерства , самоврядування. 

- Реалізовувати інтелектуальний потенціал та емоційний інтелект дітей та 

дорослих шляхом активного залучення до навчальної та суспільно – 

громадської діяльності. 

- Забезпечити позитивний імідж навчального закладу. 

- Здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, 

інтересів, нахилів, здібностей учнів. 

- Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей . 

Цілі та задачі освітнього процесу школи: 

1. Охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти та вжиття невідкладних 

заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку до дошкільної 

освіти; 

2. Впровадження нового державного стандарту початкової та базової загальної 

середньої освіти; 

3. Надання фахової психолого-педагогічної допомоги родинам у вихованні і 

розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами; 

4. Забезпечення заходів на покращення іміджу навчального закладу з метою 

збільшення мережі навчального закладу; 

5. Розробка перспективного плану розвитку навчального закладу в умовах 

реформування суспільства та освіти; 

6. Участь в всеукраїнській інформаційній системі управління освітою; 

7. Удосконалення змісту, форми та методів роботи з педагогічними кадрами; 

8. Забезпечення особистісно-зорієнтованої підготовки здібних та обдарованих 

учнів та посилити мотивацію школярів та вчителів для участі в олімпіадах, 

змаганнях та конкурсах; 

9. Організація регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і 

додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 

у сільській місцевості, які цього потребують; 



10. Подальша робота над оволодінням педагогічними працівниками 

інформаційно-комунікативними технологіями та їх впровадженням у 

навчально-виховний процес; 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти для І-ІІІ ст..  

розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказами 

Міністерства освіти і науки України.  

Освітня програма повної базової середньої освіти окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти .  

        Освітня програма Топорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощ, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках 

навчального план; 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і 

розміщені на офіційному веб-сайті МОН);  

форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які навчатимуться за цією Освітньою програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані закладу загальної середньої освіти . 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальний план  школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 

охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

варіативну складову.  

Варіативну складову навчального плану закладу освіти визначено 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення закладу і відображено в навчальному 

плані закладу освіти.  



Варіативна складова навчального плану використовується на: 

підсилення предмету інваріантної складової – українська мова, 

математика, історія. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми 

навчальної програми з української мови здійснюється вчителем самостійно. 

Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується 

директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені 

уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення 

якого використано зазначені години; 

запровадження факультативів, курсів за вибором  розширюють обрану 

закладом освіти спеціалізацію та світоглядне спрямування.  

Повноцінністьповної базової середньої освіти забезпечується реалізацією 

як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з бюджету. 

Відповідно до типу закладу загальної середньої освіти та особливостей 

навчально-виховного процесу навчальний план розроблено відповідно до 

Типових освітніх програм. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план 

закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені 

обраним варіантом навчального плану цієї освітньої програми.  

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчального плану.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» закладом освіти 

сформоване самостійно з варіативних модулів відповідно до статево - вікових 

особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального 

закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.  

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах 

освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах ).  

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів буде 

здійснюватися відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 № 128 «Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі 

змінами).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 



загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальний план зорієнтований на роботу основної школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які 

має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання 

повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

 
 

Ключові компетентності 
 

1. Спілкування державною  мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й 
тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, 
говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність 
реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – 
у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного 
спілкування. 
 

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 
іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, 
почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у 
широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння 
посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 
 

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 
геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах 
діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних 
моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 
 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння 
природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в 
практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, 
аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, 
аналізувати результати. 
 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 
створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 
просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи 
програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички 
безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією 
(авторське право, інтелектуальна власність тощо). 
 

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу 
(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 
інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх 



досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні 
результати навчання, навчатися впродовж життя. 
 

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні 
для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. 
Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 
конфлікти, досягати компромісів. 
 

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 
життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і 
розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 
 

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, 
формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття 
за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння 
власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги 
до розмаїття культурного вираження інших. 
 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 
користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення 
ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і 
бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 
компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 
якість проведення навчальних занять; 
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
оновлення методичної бази освітньої діяльності; 



контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 
освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 
рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу  передбачає досягнення учнями результатів 
навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 
 

На основі освітньої програми закладом освіти складено навчальний план 

закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Пояснювальна записка 

  
     Топорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Топорівської сільської 
ради Новоселицького району Чернівецької області. Форма власності 
комунальна. 
     Згідно   Закону України “Про загальну середню освіту” в 2018/2019 
навчальному році Топорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Топорівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області 
працюватиме по загальноосвітньому напрямку з профільним  вивченням у 10 А 
класі – української мови та літератури, у 10-Б класі – історії України,  11 клас 
продовжує навчання по філологічному напряму, профіль української філології.  
 

                     
Мережа класів та учнів 

 
 

Мова навчання Класи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всього 
Українська 

мова 
Кількість 

класів 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 

Кількість Хлопчиків 32 26 20 24 18 19 25 23 28 15 20 250 

Дівчаток 25 16 19 20 21 18 29 20 25 17 7 218 
                Кількість учнів 57 42 39 44 39 37 54 43 53 32 27 467 

 
 

 
 
 
 
 
 

Особливості організації освітнього процесу. Порядок вивчення окремих 
предметів. 

  
Початкова школа 

  
     Навчальні плани школи І ступеня складені на основі: 
- 1 клас за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої 
освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О.Я. Савченко – Нова 
українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 
23.02.2018; 
- 2-4 класи за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої 
освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20.04.2018 № 407, за п’ятиденним робочим тижнем. 
   Для вивчення освітньої галузі української мови та літератури  в 1-4 класах 
добавлено 1 год;  
   За рахунок годин варіативної частини навчального плану введено курси за 
вибором: 
       «Риторика» - 2-4 класи по 0,5 год; 
       Індивідуальні та групові заняття – 2-4 класи  по 0,5 год, 1 класи по 1 год 



 
 Основна школа 

  
     Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типових освітніх 
програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 за п’ятиденним 
робочим тижнем. 
Варіативна складова навчального плану у школі ІІ ступеня використана на: 

- посилене вивчення  предметів інваріантної складової :  

                  Української мови  5кл, 6кл, 7кл,( по 0.5год), 8кл, 9кл  (по 1 год),; 

                  Математики 5кл, 6кл (по 1 год); 

                       Алгебри 7кл, 8кл, 9кл,  (по1 год); 

- курс за вибором:  Етика  - 5,6 класи - по 1 год; 

- факультативи:   Оповідання з історії Чернівецької області – 5 клас – по 1                               

год,  
 Українознавство  - 6-9 клас – по 1 год. 
 
   

Старша школа 

  
Навчальні плани школи ІІІ ступеня складені на основі Типової освітньої 
програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, (додаток 2 та 3) для 
10 класу, та наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, 
(додаток 9) для 11 класу за п’ятиденним робочим тижнем.  
Навчальний план охоплює інваріантну частину, сформовану на державному 
рівні та варіативну частину. 
У школі ІІІ ступеня ( 11 клас) навчання організовано за філологічним 
напрямом, профіль української філології.  
Варіативна складова навчального плану у школі ІІІ ступеня використана на: 

-     посилене вивчення  предметів інваріантної складової :   

                     Української мови  10-А клас (2 год), 10-Б клас (1 год); 

                     Української літератури  10-А клас (2 год), 10-Б клас (1 год); 

                           Історія України, 10-А клас та 11 клас (по 0,5 год), 10-Б клас (1,5 
год); 
  Математики 10-А клас , 10-Б клас (по 1 год); 

  Біології  10-Б клас (по 1 год). 
        -   курси за вибором:        Визначні постаті України 11 клас (1 год); 
      Історія української культури: від середньовіччя до                                       
початку нової доби 10 класи (по 0,5 год); 

-         факультативи:    Українознавство 10-11 класи по 1 год; 
                             Літературне краєзнавство 11 клас (1 год); 
                            Розв’язування задач з параметрами (математика) 11         

клас (1 год); 



                          Стилістика сучасної  української мови 10, 11 класи (по 1 год). 
 
Години  вибірково-обовязкових предметів у 10 класі розподілено на 

інформатику та мистецтво по 1,5 год.  
Години варіативної складової використано в школі – на 100 %.   
 

Курси за вибором та факультативи викладаються за державними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,  та 

авторськими програмами, затвердженими Головним управлінням освіти  і  

науки  обласної державної адміністрації (Додаток до пояснювальної записки)



 

  
Структура 2018/2019 навчального року 

  

I. 1.Початок та закінчення навчального року. 
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 
навчальний рік розпочнеться 3 вересня 2018 року святом – День знань – і 
закінчиться не пізніше 1 липня 2019 року. 
  

I. 2.Поділ на семестри. 
Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою: 
І семестр – з 03 вересня по 28 грудня 2018 року, 
ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019 року. 
  

I. 3.Проведення канікул. 
Впродовж навчального року для учнів 1-11 класів проводяться канікули: 
- осінні - з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року; 
- зимові - з 31 грудня 2018 року по 11 січня 2019 року; 
- весняні - з 25 по 29 березня 2019 року. 
  
Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа 
МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації 
навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та 
навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перелік навчальних программ за якими здійснюється вивчення предметів 
інваріантної складової робочого навчального плану 

  
І ступінь 

1 -2 клас 

Предмет Програма 

Українська мова 
Математика 
Англійська мова 
«Я досліджую світ» 
«Мистецтво» 
  

Типова освітня програма початкової освіти ( автор 
Р.Шиян) 
Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про 
затвердження типових освітніх та навчальних програм для 
1-2-х класів закладів загальної середньої освіти” 

  
3-4 клас 

Предмет Програма 

Українська мова 
Літературне читання 
Математика Природознавство 
Я у світі Інформатика 
Трудове навчання 
Англійська мова Образотворче 
мистецтво 
Музичне мистецтво 
Фізична культура Основи 
здоров’я 

Навчальні программами для учнів 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН 
України від 12.09.2011 № 1050.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») Наказ Міністерства освіти і науки України від   
05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

  
  
 
 

ІІ ступінь 

5-9 клас 

  
Предмет Програма 

Укр. мова 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 

Укр. література Українська література: 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 

Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований 
Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 
2017 року № 804) 

Зарубіжна література 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 



Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх 
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 
29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 
07.06.2017 № 804 

Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних 
закладів 
5 клас 2017 рік   (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804) 

Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.06.2017 № 804 

Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 
07.06.2017 № 804 

Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена 
наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 

Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія 
України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 
07.06.2017 №804 

Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., 
Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства 
освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; 

Трудове навчання 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 

Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -
К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими 
наказом МОН України від 07.06.2017№80 

Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.06.2017 р. № 804; 

Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та 
інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 
2017 року № 804 

Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 
804 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 ІІІ ступінь 

10-11 клас 

Предмет Програма 

Укр. мова Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання. (затверджена 
наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; профільний 
рівень  зі змінами, затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 
826.) 

Укр. література Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства від 28.10.2010 
№ 1021, профільний рівень, затверджена наказом МОН   від 14.07.2016 
№ 826. 

Алгебра Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Наказ МОН 
від 14.07.2016 № 826 

Геометрія Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,). Наказ МОН 
від 14.07.2016 № 826 

Зарубіжна література Світова література. 10-11 класи - за програмами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, рівень 
стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року 

Англійська мова Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-
11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). 
Лист МОН від 22.02.2008 № 122 

Біологія Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН 
України від 14.07.2016 № 826 

Географія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи (рівень 
стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 
28.10.2010 № 1021 

Хімія Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 
Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 
14.07.2016 № 826). 

Екологія Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 
України від 14.07.2016 року № 826) 

Фізика 
Астрономія 

Фізика та астрономія. Програми профільного навчання для 10-11 класів 
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 

Історія України Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені 
наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 

Всесвітня історія Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені 
наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 



Інформатика Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 
України від 14.07.2016 року № 826) 

Фізична культура Рівень стандарту 
Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» розроблена 
відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.07.2016 № 826 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Програмне забезпечення варіативного компоненту 

 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Для 1 класу – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної 
середньої освіти І ступеня, затвердженими наказами МОН  України від 21.03.2018 
№268, від 20.04.2018 № 407 (додаток 1).   
     Для 2-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної 
середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2018 № 407, (додаток 1). 
   Для 5-9 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2018 № 405, (додаток 1). 
Для 10 класу – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2018 № 408, (додаток 2, додаток 3). 
   Для 11 класу – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2018 № 406, (додаток 9). 
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