
Освітні програми та освітні компоненти,  

що реалізуються в ЗЗСО №235 імені В.Чорновола в 1-4 класах, 

в 2017-2018 навчальному році 

 
Навчальний 

предмет 

класи Навчальні програми 

Українська 

мова 

1-4 Навчальні програми, затверджені 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». 

Літературне 

читання 

2-4 

Математика 

 

1-4 

Природознавство 1-4 

Я у   світі 

 

1-4 

Інформатика 

 

2-4 

Трудове 

навчання 

1-4 

Англійська мова 

 

1-4 

Образотворче 

мистецтво 

1-4 

Музичне 

мистецтво 

1-4 

 Фізична 

культура 

1-4 

Основи 

здоров’я 

1-4 

Культура 

добросусідства 

2-А Програма інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства», рекомендована до використання 

в загальноосвітніх навчальних закладах України.  

Київ – 2011. 

 

Всі навчальні програми для 1-4 класів, за якими працює навчальний 

заклад розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітні програми та освітні компоненти,  

що реалізуються в ЗЗСО №235 імені В.Чорновола у 5-9 класах, 

в 2017-2018 навчальному році 

 
Навчальний 

предмет 

класи Навчальні програми 

Українська мова 5-9  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. 

Українська 

література 

5-9 Українська література. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів.  – К.: 

Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України  від 07.06.2017 №804. 

Зарубіжна 

література 

5-9 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 5-9 Навчальні програми з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. 

Географія 6-9 Навчальна програма, затверджена наказом МОН 

України від 07.06.2017 № 804 

Біологія 6-9 Програма з біології для 6-9 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена), затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804. 

Фізика 7-9 Навчальна програма, затвердженою наказом 

МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 

Хімія 7-9 Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена 

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.  

Історія України 5-9 Програми «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 

класи», затверджені Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 07.06.2017 р. № 804. 

Правознавство 9 Навчальна програма з основ правознавства,  

затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.07.2016 №826. 

Етика 5-6 Курс духовно-морального спрямування  за 

навчальною програмою для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Етика» - 5-6 клас, виданою 

згідно з «Угодою №17/69-05 від 27.07.2005» між 

МОН України та видавництвом «Перун». 



Математика 5-9   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.), зі змінами  відповідно до наказу 

МОН України  від 13 січня 2017 року № 52 «Про 

оновлення навчальних програм для учнів 5-9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07 червня 2017 року 

№804. 

Інформатика 5-9 Навчальні програми для учнів 5-9 класів 

затверджені  наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року №804 

Трудове 

навчання 

5-9 Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів  5 – 9 класи,  

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 

Музичне 

мистецтво 

5-7 Навчальна програма «Музичне мистецтво 5-8 

класи», затверджена Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 07.06.2017 № 804. 

Образотворче 

мистецтво 

5-7 Навчальна програма «Образотворче  мистецтво 5-

8 класи», затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

Мистецтво 8-9 Навчальна програма «Мистецтво 5-9 класи», 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804. 

Фізична 

культура 

5-9 Програма з фізичної культури затверджена 

наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. 

Російська мова 5-9 Програма розроблена на основі Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з 

урахуванням Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, 

і відповідно до положень концепції «Нова 

українська школа» (2016 р.). 

Природознавство 5 Програма затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

 

Всі навчальні програми для 5-9 класів, за якими працює навчальний 

заклад розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami- 5-9-

klas-2017.html) 

 

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


Освітні програми та освітні компоненти,  

що реалізуються в ЗЗСО №235 імені В.Чорновола в 10-11 класах, 

у 2017-2018 навчальному році 

   

Українська 

мова 

10-11 Українська мова. 10-11 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання.  Затверджена 

наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, рівень 

стандарту зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 14.07.2016 № 826. Програми 

розміщені на офіційному сайті МОН України 

за посиланням:  

Українська 

література 

10-11 Навчальні програми,  затверджені наказом МОН 

від 14.07.2016 № 826.  

Зарубіжна 

література 

10-11 Програми, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, зі змінами 

2016 року.  

Англійська 

мова 

10-11 «Навчальні програми з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов10-11 класи», К., 2017 р. 

Географія 10 Навчальна програма, затверджена наказом МОН 

України від 14 липня 2015 р. № 826. 

Біологія 10-11 Програма з біології 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 

14.07.2016 № 826.  

Фізика 10-11 Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджені 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 10-11 Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 14.07.2016 № 826). 

Історія України  10-11 Навчальні програми, затверджені наказом 

Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. 

Правознавство 10 Навчальна програма «Правознавство» (рівень 

стандарту),  затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14.07.2016 №826 

Математика  10-11 Навчальна програма для учнів 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року №804. 

Інформатика 10-11 Навчальні програми для учнів 10-11 класів 

затверджені  наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 червня 2017 року №804. 



Технології 10-11 Навчальна програма «Технології. 10-11 класи» 

(авт.: А. Терещук та інші). затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 червня 

2017 року №804. 

Художня 

культура 

10-11 Навчальна програма  «Художня культура»,  рівень 

стандарту, затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07 червня 2017 року 

№804. 

Фізична 

культура 

10-11 Програма з фізичної культури розроблена 

відповідно до вимог Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 24 від 14 січня 2004 р. 

Захист 

Вітчизни 

10-11 Навчальні програми, затверджені наказом МОН 

від 27.08.2010 N 834, зі змінами, що внесені 

наказом МОН від 29.05.2014 № 657. 

Людина і світ 11 Навчальна програма «Людина і світ. 11клас», К.: 

Поліграфкнига, 2010. 

 

Всі навчальні програми для 10-11 класів, за якими працює навчальний 

заклад розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: 

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

 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS13672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS13672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS22607.html

