
Перелік навчальних програм 

 
Найменування навчальних програм, навчальних дисциплін Ким і коли  

затверджено 

«Типова освітня програма Савченко О.Я.». 

«Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів, 1-2 класи 

Наказ МОН України № 1272  від 

08.10.2019 

«Типові освітні програми 3-4 класи під керівництвом О.Я. 

Савченко нової української школи» 

Наказ МОН України №1273 від 08.10.2019  

«Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх 

закладів (оновлена)»  

Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 

 «Програми з біології і екології для 10-11 класів закладів 

середньої освіти» 

Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017  

«Програма уроків природознавства у 5 класах»  Наказ МОН України №804 від 07.06.2017  

«Програма для  загальноосвітніх навчальних закладів. 

Хімія,  7-9 класи (рівень стандарту)» 

Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 

«Програма для  загальноосвітніх навчальних закладів. 

Хімія,  10-11 класи (рівень стандарту)» 

Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017  

«Англійська мова. Типова освітня програма Савченко 

О.Я.» та «Типова освітня програма Р.Б.  Шияна» , 1-4 кл. 

Постанова КМ України №87 від 21.02.2018  

«Типова освітня програма з англійської мови, 5-9 класи» Наказ МОН України №408 від 20.04.2018 

«Типова освітня програма з англійської мови, 10-11 класи» Наказ МОН України №407 від 20.04.2018 

«Програма «Географія» для 6-9 класів» Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

«Програма «Географія» для учнів 10-11 класів» Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017  

«Навчальна програма з фізичної культури для 

загальноосвітніх закладів системи загальної освіти 10-11, 

5-9 класи»  

Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017  

«Навчальна програма з фізичної культури для 

загальноосвітніх закладів системи загальної освіти, 1-2 

класи» 

Наказ МОН України № 1272 від 08.10.2019 

«Навчальна програма з фізичної культури для 

загальноосвітніх закладів системи загальної освіти, 3-4 

класи» 

Наказ МОН України № 1273 від 08.10.2019 

«Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 

«Навчальні програми з фізики 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарт, 

авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)» 

Наказ МОН України № 1493 від 

28.11.2019  

«Українська мова 5-9 класи. Програма для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання»  

Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

«Українська мова 10-11 класи. Нова навчальна програма 

(рівень стандарт та профільний рівень)»  

Наказ МОН України №1407 від 

23.10.2017 

«Українська література, 5-9 класи. Програма для закладів 

загальної середньої освіти» 

Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

 

«Українська література, 10-11 класи. Програма для 

закладів загальної середньої освіти» 

Наказ МОН України №1407 від 

23.10.2017 

«Навчальна програма з основ здоров’я для 5-9 класів 

(оновлена)» 

Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

 

«Навчальна програма з трудового навчання для закладів 

загальної середньої освіти, 5-9 класи (оновлена)» 

Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

«Навчальна програма «Технології», 10-11 класи (рівень 

стандарту)» 

Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017  

 



«Навчальна програма Захист України для  навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти (рівень 

стандарту)», 10-11 класи  

Наказ МОН України № 1377 від 04.11.2020  

«Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Математика, 5-9 класи» 

Наказ МОН України  № 804 від 07.06.17 

 

«Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Математика, 10-11 класи (рівень стандарту)» 

Наказ МОН України № 1407 від 

23.10.2017 

«Історія України,  5-9 класи» Наказ МОН України № 236 від 21.02.2019 

«Всесвітня історія, 7-9 класи» Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

«Всесвітня історія, 10-11 класи» Наказ МОН України № 1407 від 

23.11.2017 

«Історія України, 10-11 класи» Наказ МОН України №236 від 21.02.2019 

 

«Навчальна програма з основ правознавства», 9 клас Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 

«Громадянська освіта», 10 клас Наказ МОН  від 23.10.2017 №1407 

«Навчальна програма з інформатики для  учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

Наказ  МОН України № 804 від 07.06.2017 

«Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 

10-11 класів загальноосвітніх шкіл»  

 

Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017  

«Зарубіжна література, 10-11 класи (рівень стандарту та 

профільний рівень)   

Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017  

«Російська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017 

«Зарубіжна література. 5-9 класи» Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 

«Навчальна програма для 1-4 класів «Мистецтво»  Наказ МОН України №268 від 21.03.2018 

«Навчальна програма для 5-9 класів «Мистецтво»  

(5-7 класи – «Музичне мистецтво», 8-9 класи – «Мистецтво») 

Наказ МОН України №664 від 06.06.2012  

(зміни наказ МОН  №804 від 07.06.2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


