
Навчальні програми, що реалізуються в закладі у 2017-2018н.р. 

 

5-9 класи 

Назва програми Нормативний документ, що затверджує 

програму 

Українська мова. 

5–9 класи. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

(зі змінами). 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».   

 
 

Українська література. 

5–9 класи.  

 Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: 

Освіта, 2013 зі змінами.  

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».   

 

Історія України. 

Всесвітня історія. 

5–9 класи. 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 
(оновлена). 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».   

 

Навчальна програма з 

основ правознавства для 

9 класу 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 22.09.2016 № 1136 «Про нову редакцію 

навчальних програм для 9 та 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Математика. 
5-9 класи. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(оновлена). 

 

Навчальна програмама для 

поглибленого вивчення 

математики в 8-9 класах 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 Наказ  Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».  

Внесено зміни до програми  відповідно до 

наказу МОН України від 13.01.2017р. №52 

«Про оновлення навчальних програм для 

учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Програму  для поглибленого вивчення 

математики підготували за новим Державним 

стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти: М.І.Бурда, М.Ф.Городній, 

Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, 

Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, В.О.Швець, 

М.С.Якір. 



 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Фізика. 7-9 класи 

(оновлена). 

 Наказ  Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Хімія.  

7-9 класи (оновлена). 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Біологія. 

6– 9 класи. 
Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(оновлена). 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Основи здоров'я. 

5 –9  класи. 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (оновлена). 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма з 

інформатики для учнів 5-9 

класів, що вивчали 

інформатику  в 2-4 класі 

 (із змінами). 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017р.  № 804«Про оновлені 

навчальні програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».   

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Інфоматика. 

5-9 класи. 

Програма розроблена відповідно до вимог 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. №1392. 

 

Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 5 – 9 класи 
Англійська мова.  

Німецька мова. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Географія. 6– 9 класи. 

Навчальна програма для 

  Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 



загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Зарубіжна література. 

5–9 класи. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів (із 

змінами) 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Мистецтво. 

5– 9 класи. 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».  

Трудове навчання. 

5–9 класи. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(оновлена). 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів».  

Природознавство. 

5  клас. 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма з 

фізичної культури для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 

класи. 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Програма. Польська мова. 

5-9 класи для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

українською мовою 

навчання. 

Лист МОН України № 1/11-13380 від 

28.08.2013р. 

 

 

 

 



Навчальні програми, що реалізуються в закладі у 2017-2018н.р  

10-11 класи 

 

Назва програми Нормативний документ, що 

затверджує програму 

Навчальна програма з 

української мови  для  10-

11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

 Рівень стандарту. Академічний 

рівень. (із змінами) 

Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021; 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма з 

української  літератури  для 10-

11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

 Рівень стандарту, академічний 

рівень (із змінами) 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма із 

 зарубіжної  літератури 

  для 10-11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  Рівень 

стандарту, академічний рівень 

 (із змінами). 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Англійська мова. 
10-11 класи  

Рівень стандарту. 

 

Навчальні програми з іноземних 

мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 10-11 класи», К., 

2017 р. 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Іноземна мова як друга 

іноземна. 10-11 класи.  

 Рівень стандарту. 

Німецька мова. 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 



Навчальна програма з хімії  

для  10-11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 Рівень стандарту (із змінами). 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма з фізики 

для  10-11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Рівень стандарту, академічний 

рівень  (із змінами). 

Накази МОН від 28.10.2010 р. №1021, 

від 14.07.2016 р. №826 (зміни) «Про 

затвердження навчальних програм для 

10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

10-11 класи. 

Інформатика. 

Академічний рівень. Рівень 

стандарту (оновлена). 

Наказ МОН України від 14.07.2016  

№ 826  «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 11 клас. 

Астрономія. Рівень стандарту. 

Наказ МОН України від 28.10.2010р.  

№1021 

 

Навчальна програма з фізичної 

культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 10–11 класи. Рівень стандарту. 

Лист МОН України 31.08.2010 р. 

№1/11-8297. 

Наказ МОН України від 23.10.2017р.   

№ 1407  «Про надання грифу МОН 

навчальним програмам  для учнів 10-

11 класів закладів загальної середньої 

освіти». 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 10-11 класи. Захист Вітчизни. 

Рівень стандарту. 

 

Наказ МОН України від 30.07.15 р. 

№826  «Про внесення змін до 

навчальної програми "Захист 

Вітчизни" для 10 - 11 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів». 



Програма 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Історія України. 

10- 11 класи 

Рівень стандарту. 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Всесвітня історія. 

10―11 класи 

Рівень  стандарту/Академічний 

рівень. 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Програма 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Правознавство. 

10 клас. 

Рівень стандарту / Академічний 

рівень. 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 Людина і світ. 11клас.  

Рівень стандарту / Академічний 

рівень 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів.  Художня 

культура. 10-11класи. 

 Рівень стандарту. 

Українська художня культура (10 

клас). Зрубіжна художня 

культура (11 клас) 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма з 

математики 

для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Рівень стандарту. 

 

Навчальна програма з 

математики для учнів 10–11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (для класів з 

поглибленим вивченням 

математики) 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Навчальна програма з Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 



математики 

для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Профільний рівень. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма з біології 

 для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту. 

Програма з біології для  10–11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Академічний рівень. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2011.  

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів.  Географія. 

10 клас. Рівень стандарту, 

академічний рівень. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 14.07.2016 року № 826 

«Про затвердження навчальних    

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Технології. 10–11 класи. 

Навчальна програма.  

Рівень стандарту, академічний 

рівень 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Екологія. Навчальна програма 

для 11 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Рівень 

стандарту, академічний рівень 

Наказ МОН України від 14.07.2016 р. 

№826 «Про затвердження навчальних 

програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

 Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Економіка. 

11 класи. Рівень стандарту, 

академічний рівень. 

  

Наказ МОН України від 28.10.2010р.  

 № 1021  «Про надання навчальним 

програмам для 11-річної школи грифу 

« Затверджено Міністерством освіти і 

науки України». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Початкова школа  

     У 2017/2018 навчальному році  учні початкових класів Рівненського 

навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради навчаються 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». 

       У закладі учні 1-4 класів та 5-х навчаються за програмами науково-

педагогічного проекту «Інтелект України». 

 

 


