
 

 

  Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

 

     З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення 

діяльності за новим Державним стандартом, у 2019/2020 навчальному році  в 

початковій школі педагоги працюють за  освітніми програмами: 

 для 1А, Б, Г класів – Державний стандарт початкової освіти (24.07.2019 

№688), типові освітні програми за редакцією  Савченко О. Я. (наказ 

МОН України від 21.03.2018 № 268); 

 для 1В спеціального класу Державний стандарт початкової освіти 

(24.07.2019 №688), типові освітні програми за редакцією  Савченко О. 

Я. (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268); 

 для 2А, Б, В класів Державний стандарт початкової освіти (24.07.2019 

№688), типові освітні програми за редакцією  Савченко О. Я. (наказ 

МОН України від 21.03.2018 № 268); 

 для 3А,Б, 4А,Б класів – Державний стандарт початкової загальної освіти 

(2011), типові освітні програми (наказ МОН України від 20.04.2018 № 

407); 

  для 3Г, 4Г класів з інклюзивною формою навчання Державний 

стандарт початкової загальної освіти (2011р.), типові освітні програми 

(наказ МОН України від 20.04.2018 № 407) та типові освітні навчальні 

програми для здобувачів початкової освіти спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

( наказ МОН від 25.06.2018 року №693, таблиця 20) для 2-4 спеціальних 

класів; 

 для 3-4 спеціальних класів освітня програма для дітей із затримкою 

психічного розвитку за редакцією Сак Т.В.; 

 для 2-4 загальноосвітніх класів курс за вибором «Логіка» - освітня 

програма за редакцією Митника О.Я.; 

 корекційно-розвиткові заняття з розвитку зв’язного мовлення в 1-4 

спеціальних класах  та для дітей з ООП в 1-3 інклюзивних класах за 

програмою для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей із затримкою психічного розвитку за редакцією Омельченко І.М 

та Федорович Л.О. 

  заняття  з корекції розвитку в 1-4 спеціальних класах  та для дітей з 

ООП в 1-3 інклюзивних класах за програмою для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку за редакцією  Сак Т.В. та Прохоренко Л.І.. 
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Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (5-9 класи) 

Програми затверджені наказом МОН від 07.06.2017 № 804  

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова 

2.  Українська література 

3.  Хімія (7-9 клас) 

4.  Англійська  мова 

5.  Французька мова (7-9 клас) 

6.  Біологія (6-9 клас) 

7.  Історія України. Всесвітня історія (програма для 5-9 класів зі змінами, 

затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 № 236) 

8.  Географія (6-9 клас) 

9.  Зарубіжна література 

10.  Інформатика 

11.  Правознавство (9 клас) 

12.  Математика 

13.  Мистецтво (9 клас) 

14.  Образотворче мистецтво (5-7 клас) 

15.  Музичне мистецтво (5-7 клас) 

16.  Основи здоров’я 

17.  Природознавство (5 клас) 

18.  Трудове навчання 

19.  Фізика (7-9 клас) 

20.  Фізична культура (програма затверджена наказом МОН України  

від 23.10.2017 № 1407) 
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Перелік  навчальних програм для здобувачів базової середньої освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами (5-9 класи) 

Програми затверджені  

наказами МОН від 12.06.2018 № 627 та від  26.07.2018 № 815 

Назва навчальної програми 

Українська мова 

Українська література 

Хімія 

Англійська  мова 

Основи правознавства 

Біологія 

Всесвітня історія 

Географія 

Зарубіжна література 

Інформатика 

Історія України 

Математика 

Образотворче мистецтво 

Основи здоров’я 

Природознавство 

Трудове навчання 

Фізика 

Фізична культура 

   Програми корекційно-розвиткових  занять у 5-8 спеціальних класах 

 1. Омельченко І. М., Федорович Л.О.. Програма з корекційно-

розвиткової роботи "Розвиток мовлення" для учнів 5 - 9 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

ЗПР, 2016р.  

2. Федько Л.О., Безкоровайна Л.А.. Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Ритміка» для учнів 5-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

інтелектуальними порушеннями, 2016 р.. 

3. Логвінова І.П.. Кучеренко О.Ю.. Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Корекція розвитку» для учнів 5-9 класів  

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

ЗПР, 2016 р.. 
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Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (10,11 класи) 

Програми затверджені наказами МОН від  23.10.2017 № 1407 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми Рівень 

1.  Українська мова профільний 

2.  Українська література профільний 

3.  Англійська мова  стандарт 

4.  Хімія стандарт 

5.  Біологія і екологія стандарт 

6.  Всесвітня історія (програма для 

5-9 класів зі змінами, 

затверджена наказом МОН 

України від 21.02.2019 № 236) 

стандарт 

7.  Географія стандарт 

8.  Зарубіжна література стандарт 

9.  Інформатика стандарт 

10.  Історія України (програма для 5-

9 класів зі змінами, затверджена 

наказом МОН України від 

21.02.2019 № 236) 

стандарт 

11.  Математика (алгебра та початки 

аналізу, геометрія) 

стандарт 

12.  Громадянська освіта 

(інтегрований курс) 

стандарт 

13.  Мистецтво стандарт 

14.  Технології стандарт 

15.  Захист Вітчизни стандарт 

16.  Фізика і астрономія (програма 

для 10,11 класів, затверджена 

наказом МОН України від 

24.11.2017 № 1539) 

стандарт 

17.  Фізична культура стандарт 
 

 
 
 
 
 
 

 


