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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» 

(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).  

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);  

 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. 

Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням:  

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

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 );  

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 

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., 2016 р.; 

 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html


З цього року в 6-9-х класах географія вивчатиметься за оновленою 
навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06. 2017 
№ 804. У 2017/2018 навчальному році, при вивченні географії в 10-11 

класах будуть використовуватись навчальні програми,  затвердженими 

наказом МОН України від 14 липня 2015 р.  № 826.  

  Навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 

навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  

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); 

8 -9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма з біології для 

8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  від 

17.07.2013 № 983. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

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

10-11 класи: 

рівень стандарту - Програма з біології 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 14.07.2016 № 826. Програму розміщено на сайті 

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

programy.html); 

академічний рівень – програма надрукована у збірнику: Програми для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень 

стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 

2011. – 128 с., а також розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства 

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

профільний рівень - програма надрукована у збірнику: Програми для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень 

стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 

2011. – 128 с., а також розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

 

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 старшій школі (10-11 класи) навчання фізики 

здійснюватиметься відповідно до обраного профілю навчання: на рiвнi 

стандарту, академiчному або профільному 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 і розміщеними на офіційному веб-сайті Міністерства  

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 

навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  
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 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) 10-11 класи:  

 Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту  (зі змінами, затвердженими наказом МОН 

України від 14.07.2016 № 826). Програму розміщено на офіційному веб-сайті 

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

programy.html ); 

 Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Академічний рівень (затверджена наказом МОН України від 

28.10.2010 № 1021);  

 Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 

28.10.2010 № 1021);  

 

У 2017/2018 навчальному році   чинними  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; для 

учнів 10-11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 

14.07.2016 р. № 826. 

Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за 

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

9-klas-2017.html; http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-

programy.html 

 

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. Програми названих предметів інваріантної частини 

навчальних планів розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки 

України www.mon.gov.ua, видані окремими брошурами та опубліковані у 

фахових виданнях. 

 

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» (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.). 

Звертаємо увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 13 січня 2017 року № 52 «Про оновлення навчальних програм 

для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної 

програми були внесені зміни. Навчальні програми із всіх предметів було 

модернізовано на компетентнісній основі. Розставлено наголоси на 

формуванні практичних навичок для подальшого їх застосування у 

реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного 

матеріалу без можливості його застосування на практиці. Ознайомитись із 

оновленою програмою (затверджено навчальну програму наказом 
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Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) можна 

на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.  

 

У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними 

програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України за посиланням: 

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

 

Учні 9-х класів будуть вперше працювати за програмою, розробленою 

відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 року № 1392. Варто зауважити, що ця навчальна програма 

не зазнала жодних змін протягом останнього року. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 

2017 року № 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми з 

інформатики для учнів 5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класі були 

внесені зміни (затверджено навчальну програму наказом Міністерства освіти 

і науки України від 07 червня 2017 року № 804). Навчальні програми з усіх 

предметів було модернізовано на компетентнісній основі. Розставлені 

наголоси на формування практичних навичок для подальшого їх 

застосування у реальному житті замість опрацювання великого об’єму 

теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці. 

Ознайомитись із оновленою програмою можна на сайті Міністерства освіти і 

науки України 

 

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.  

 

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; 

10 – 11 класи – «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші). 

Зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на 

офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html). 

 

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 ) 
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