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ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним 

рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного 

стандарту освіти відповідного рівня 

  
1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

 

Найменування навчальних програм 

навчальних дисциплін 

Наявність 

(так/ні) 
Ким затверджено 

Рік 

затвердження 

Українська мова. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р.  

 

зміни Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Літературне читання. Навчальна 

програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 2–4 класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Математика. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Інформатика. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 

класів  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

2011 р. 
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зміни  Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2016 р 

Природознавство. Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Я у світі. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 

класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни  Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Музичне мистецтво. Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни  Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Образотворче мистецтво. Навчальна 

програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни  Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Мистецтво. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р.) 

  

зміни Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Трудове навчання. Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни Міністерство освіти і 
науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 

Основи здоров'я. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1050 від 12.09.2011 р. 

  

зміни Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

2011 р. 

  

2016 р 



Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Фізична культура. 

1-4 класи» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 948 від 05.08.2016 р. 

 

2016 р. 

  

  

  

Українська мова. Типова 

освітня  програма початкової освіти під 

керівництвом Савченко О.Я. 

1 класи  

Так 

Постанова Кабміна "Про 

затвердження Державного 

стандарту початковї загальної 

освіти"від 21.02.2018р.№87 

2018р. 

Іноземна мова (англійська).Типова 

освітня програма початкової освіти під 

керівництвом Савченко О.Я.1 класи 

Так 

Постанова Кабміну "Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти "від 21.02.2018р.№87 

2018р. 

Математика.Типова освітня прогама 

початкової освіти під керівництвом 

Савченко О.Я. 1 класи 

Так 

Постанова Кабміну "Про 

затвердження державного 

стандарту початкової загальної 

освіти" від 21.02.2018р.№87 

2018р. 

Я досліджую світ. Типова освітня 

програма початкової освіти під 

керівництвом Савченко О.Я. 

1 класи  

Так 

Постанова Кабміну "Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти" від 21.02.2018р.№87 

2018р. 

Мистецтво. Типова освітня програма 

початкової освіти під керівництвом 

Савченко О.Я. 1 класи 

Так 

Постанова Кабміну "Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти"від 21.02.2018р.№87 

2018р. 

Фізична культура. Типова освітня 

програма початкової освіти під 

керівництвом Савченко О.Я. 

1 класи 

Так 

Постанова Кабміну "Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти"від 21.02.2018р.№87 

2018р. 

Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Українська мова. 5-

9 клас» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

2017 р. 

Навчальна програма «Українська мова 

10-11.» Рівень стандарту 
Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826  від 14.07.2016 р. 

 2016 р. 

Українська мова. Типова освітня 

програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня 10клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Українська 

література.  5-9 класи» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

 2017 р. 

  

Навчальна програма «Українська 

література. 10-11» Рівень стандарту, 

академічний рівень. (рівень стандарту) 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826  від 14.07.2016 р. 

2016 р. 

Українська література.Типова освітня 

програма закладів загальної  середньої 

освіти ІІ Іступеня 

10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р. №408 
2018р. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 10-11 класи Іноземна 

мова Рівень стандарту Академічний 

рівень  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826  від 14.07.2016 р. 

 2016 р. 



Іноземна мова (англійська). Типова 

освітня програма закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Зарубіжна 

література. 5-9 класи»  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

  

 2017 р. 

  

Навчальна програма «Зарубіжна 

література. 10-11 класи» 
Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826  від 14.07.2016 р. 

2016 р. 

Зарубіжна література. Типова освітня 

програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Історія України. 

Всесвітня історія.5-9 класи» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

  

2017 р. 

   

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Історія України. 10-

11 класи» рівень стандарту/академічний 

рівень (рівень стандарту) 

Так 

  

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

2016 р. 

  

Історія України. Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти ІІ 

Іступеня 10 клас  

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Всесвітня історія. 

10-11 класи» рівень 

стандарту/академічний рівень (рівень 

стандарту) 

Так 

  

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

2016 р. 

  

Всесвітня історія. Типова освітня 

програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Громадянська освіта. Типова освітня 

програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальна програма з основ 

правознавства для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

(наказ № 1/11-1969 від 

21.05.2008 р. 

  

зміни Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р.  

2008 р. 

  

  

  

2017 р. 

  

Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Правознавство. 10-

11» (профільний рівень) 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

2016 р. 

Програма курсу «Людина і світ.11 клас» 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ №1021 від 28.10.2010 р. 

2010 р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів   Мистецтво. 5-9 

класи  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

2017 р. 



Мистецтво. Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти 

ІІІступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Програма «Художня культура» (рівень 

стандарту)  
Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1021 від 28.10.2010 р. 

2010 р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Математика. 5-9 

класи»  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804    від 07.06.2017 р. 

2017 р. 

  

  

Навчальна програма з математики для 

учнів  10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Рівень стандарту. 

так 
Міністерство освіти і науки 

України № 826 від 14.07.2016 р. 
2016р. 

Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія). Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти 

ІІІступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Природознавство. 

5 клас» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804  від 07.06.2017 р. 

2017 р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Біологія. 6-9 

класи»  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

2017 р.  

Біологія і екологія. Типова освітня 

пограма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Географія». 

 6-9 класи 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

  

  

2017 р. 

  

  

Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Географія. 

Економіка. 10-11 класи.» рівень 

стандарту, академічний, профільний 

(рівень стандарту) 

Так 

  

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1021 від 28.10.2010 р. 

  

наказ Міністерство освіти і 

науки України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

  

2010 р. 

  

  

2016 р. 

Географія. Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти 

ІІІступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

  

2017 р. 

  

  

  

Програми профільного навчання для 10-

11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізика та астрономія» (рівень 

стандарту) 

10-11класи 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1021 від 28.10.2010 р., 

зміни Міністерство освіти і 

науки України наказ № 826 від 

14.07.2016 р. 

2010 р. 

  

  

2016 р. 

  

  



Фізика і астрономія. Типова освітня 

програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІступеня 

10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів   «Хімія. 7-9 класи»  
Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

2017 р. 

  

Хімія. Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Хімія.  

10-11класи 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

  

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1021 від 28.10.2010 р. 

  

2016 р. 

  

  

  

2010 р. 

Хімія. Типова освітня прогама закладів 

загальної середньої освіти ІІІступеня 10 

клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Трудове навчання. 5-9 класи. Програми 

для загальноосвітніх навчальних закладів 
Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ №804 від 07.06.2017 р. 

2017 р. 

Програма «Технології.  Рівень стандарту, 

академічний. 10-11 класи 
Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

лист № 1.4/18-Г-339 ІІТЗО від 

29.06.2013 р. 

  

зміни Міністерство освіти і 

науки  України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

2013 р. 

  

  

  

  

2016 р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Інформатика. 5-9 

класи» (для учнів, які вивчали 

інформатику в 2-4 класах)  

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

  

2017  р. 

  

Навчальні програми з інформатики для 

учнів 10-11 класів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів рівень стандарту, 

академічний рівень, профільний рівень, 

поглиблене вивчення (рівень стандарту) 

Так 

Міністерство освіти і 

науки  України 

наказ № 826 від 14.07.2016 р. 

2016 р. 

Інформатика. Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти 

ІІІступеня 10 клас 

Так 
Міністерство освіти і науки 

України від 20.04.2018р.№408 
2018р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Основи 

здоров’я. 5-9 класи» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 804 від 07.06.2017 р. 

2017 р. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Фізична культура. 

5-9 класи» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

наказ № 1407 від 23.10.2017 р. 

  

  

2017 р. 

  

Навчальна програма з фізичної 

культури  для загальноосвітніх 

навчальних закладів  «Фізична 

культура 10-11 клас» 

Так 

Міністерство освіти і науки 

України 

лист № 1/11-8297 від 31.08.2010 

р. 

2010 р. 

 



 


