
«Навчальні програми, рекомендовані МОН для використання  

в 2019-2020 н.р. (відповідно до листа МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів  

у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році») 
№ 

з/п 

Навчальний 

предмет 

Навчальні програми 

1. Початкова школа 

(1-4 класи) 

Для 1-2 класів – Державний стандарт початкової освіти (2018), типові 

освітні програми (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268); типова 

освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. ; 

типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. 

Б. 

Для 3-4 класів – Державний стандарт початкової загальної освіти 

(2011 р.), типові освітні програми (наказ МОН України від 20.04.2018 

№ 407). 

2. Українська мова  У 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 

класи. Програма для закладів загальної середньої освіти з українською 

мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804);  

 у 10 -11 класах – за новими навчальними програмами (рівень 

стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407.  

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за 

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

osvita/navchalni-programi   

Нові навчальні програми для 10-11 класів відповідають засадничим 

положенням Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№ 1392), ключовим положенням концепції «Нова українська школа». 

3. Українська 

література 

У 5 – 9 класах викладання української літератури  здійснюватиметься 

за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9 класи. 

Програма для закладів загальної середньої освіти . – К.: Освіта, 2013 зі 

змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804;  

у 10-11 класах – за новими навчальними програмами (рівень 

стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за 

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

osvita/navchalni-programi. 

4. Зарубіжна 

література 

Вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за 

програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів 

загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі 

змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804; 

у 10-11 класах – за новими навчальними програмами (рівень 

стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407. 

5. Іноземні мови Для учнів 1-2  класів за новим  Державним стандартом початкової 

освіти затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87 

та «Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О. 

Я. Савченко» і «Типовою освітньою програмою розробленою під 

керівництвом Р. Б. Шияна;  

для учнів 3-4 класів за Державним стандартом початкової загальної 

освіти затвердженого Постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462 

та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І 

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


ступеня (початкова освіта) затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 

№ 405;  

для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти  затвердженого Постановою КМУ від 23 

листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) 

яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» 

затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408; 

для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти  затвердженого Постановою КМУ від 23 

листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня 

освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і 

затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 407. 

Залишається чинним наказ  Міністерства  від 07.08.15 № 855 «Про 

внесення змін до  навчальних планів закладів загальної середньої 

освіти» згідно з яким збільшено години на вивчення іноземної мови за 

рахунок варіативної складової. 

6. Історія У 2019/2020 навчальному році чинними програмами є такі навчальні  

програми:  

 «Історія України. 5–9 класи», затверджені наказом МОН України від 

21.02.2019 №  236; 

«Всесвітня історія. 7–9 класи» затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;  

 «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи», затверджені 

наказом МОН України від 21.02.2019 №  236. 

Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за 

посиланням:  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-

istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-

osviti  

Під час вивчення  учнями 11 класу розділу 6 «творення нової України» 

рекомендуємо використовувати інформаційно-довідкові матеріали 

щодо хронології подій 2014–2019 років, які відбувалися в Автономній 

Республіці Крим та під час проведення антитерористичної операції / 

операції Об’єднаних сил на Сході України, які були підготовлені 

Науково-дослідний центр воєнної історії  Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (автори В. М. Грицюк, 

О. О. Пашкова, О. І. Покотило, С. П. Сегеда, О. Л.Скрябін). Матеріали 

розміщено на сайті Міністерства у рубриці «Методичні рекомендації» 

7. Правознавство У 2019-2020  начальному році чинними є такі програми: для 9-го класу 

«Навчальна програма з основ правознавства», для 10-11-х профільних 

класів – «Правознавство»  (профільний рівень). Програми названих 

предметів   розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки 

України, видані окремими брошурами та опубліковані у фахових 

виданнях. 

8. Громадянська 

освіта 

Навчальна програма з громадянської освіти (інтегрований курс) для 10 

класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року 

9. Економіка У 2018 році учні 10 класу почали працювати за новою, 

компетентніснозорієнтованою програмою, але перехід освітнього 

процесу на компетентнісні засади, поки що не відображено належним 

чином у дидактичному і методичному забезпечені навчання, де все ще 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti


домінує знаннєва компонента. І саме вчителю належить 

трансформувати наявні інструменти методичного забезпечення задля 

реалізації інтегрованого результату навчальної діяльності учнів. 

Учні 11 класу в 2019/2020 навчальному році продовжать вивчення 

економіки на профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за 

навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на 

офіційному веб-сайті МОН України. Режим доступу: 

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

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv. 

 Програма «Економіка» для учнів 10-11 класів розроблена на основі 

діючого Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 

1392) та відповідно до положень концепції Нової української школи 

(2016). 

Підсилить  економічну компетентність можна використання і 

реалізація завдань курсів за вибором, перелік яких розміщено на 

офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за 

посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcmo1Rm84dkh0NWc/vi

ew, «Список навчальних програм, підручників та посібників для 

закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства 

освіти і науки України або схвалення для використання в закладах 

загальної середньої освіти» (далі-Перелік) включає додаткове 

навчально-методичне забезпечення, серед яких  провідним 

залишається оновлений курс «Фінансова грамотність»   (35 годин та 

105 годин) для учнів 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти 

(авт.  Смовженко Т. С., Кузнєцова А. Я.), продовжено впровадження в 

освітній процес курсу за вибором «Основи споживчих знань» та 

програм, що реалізуються в рамках проекту «Здоров’я дитини — 

здорове харчування» (авт. програм «Здоров’я дитини —  здорове 

харчування» для учнів 3–4 та 5–7 класів А. І. Довгань, О. В. Овчарук, 

Л. М. Пужайчереда), програма курсу за вибором «Основи 

енергопостачання та енергоспоживання»                             (авт. 

Сафіуліна К. Р.) та програма факультативного курсу «Абетка з основ 

житлово-комунального управління» (авт. Сафіуліна К. Р. та інш.), що 

цілеспрямовано реалізують наскрізні змістові лінії.  

10. Біологія та 

екологія 

У 2019/2020 навчальному році навчання біології в закладах загальної 

середньої освіти  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/zagalnaserednya/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 МОН України 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/biologiya1.pdf]; 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas


10-11 класи: 

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної 

середньої середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом  

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; 

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної 

середньої середньої освіти: профільний рівень, затверджена наказом  

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.  

Програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН України 

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

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]. 

11. Географія У 2019/2020 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчення 

географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН 

України від 07.06.2017 № 804, що розміщена на офіційному веб-сайті 

МОН: 

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

programi/navchalni-programi-5-9-klas та з використанням методичних 

рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 

09.08.2017 № 1/9-436). У вересні 2019 року учні 10 класу вивчатимуть 

географію курсу «Географія: регіони та країни» рівень стандарту (52 

години, 1,5 години на тиждень) та профільний рівень (175 годин, 5 

годин на тиждень) за новими навчальними програмами, 

затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. (Режим 

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

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv),використовуючи 

методичні рекомендації, розроблені МОН України спільно з  ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 03.07.2018 

№ 1/9-415), посилання на офіційний веб-сайт 

МОН:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-

rekomendaciyi 

Учні 11 класу вивчають курс «Географічний простір Землі» рівень 

стандарту (35 годин, 1 год. на тиждень) та профільний рівень  (175 

годин,                        5 год. на тиждень) за програмою, затвердженою 

наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.  

Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному веб-сайті 

МОН України: (Режим доступу: (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-

klasiv). 

12. Фізика та 

астрономія 

У 2019/2020 навчальному році здійснюватиметься за такими 

навчальними програмами:  

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, розміщена на офіційному 

сайті МОН України –[http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html]; 

8 -9 класи з поглибленим вивченням фізики – Навчальна програма з 

фізики для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням фізики, затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.07.2013 № 983. Програму розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Міністерства[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/p

rogramy-5-9-klas/fizika1.pdf];Програми з фізики та астрономії для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством 

освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року у таких 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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варіантах: 

«Фізика і астрономія 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.;   

«Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В. М.; 

«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського 

колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.  

Тексти навчальних програм розміщено на офіційному веб-сайті 

Міністерства [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv/]. 

13. Хімія Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними 

програмами:  

7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 

804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/GDh9gC). 

8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, 

затверджена наказом МОН України від 17.07.2015 № 983. Програму 

розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/GDh9gC). 

У 2018/2019 навчальному році у старшій школі починається перехід на 

навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Тому 10 та 11 

класи навчатимуться за різними програмами: 

10 – 11 класи:  

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. 

Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017    

№ 1407). Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/fwh2BR); 

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. 

Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017    

№ 1407). Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/fwh2BR). 

 

14. Математика 5-9 класи: 1Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804; 

10-11 класи.Рівень стандарту:нова навчальна програма з математики 

(Алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів 

закладів загальної середньої освіти 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-

11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx) розрахована на 3 

години на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і 

початки аналізу» та «Геометрія». У І семестрі 10 класу виділяється 2 

години на геометрію та 1 година на алгебру і початки аналізу, у ІІ 

семестрі навпаки – 1 година на геометрію та 2 години на алгебру і 

початки аналізу. Разом на вивчення алгебри і початків аналізу 

відводиться 54 години протягом року, а на геометрію 51 година.  

Профільний рівень 

Для учнів, які вивчатимуть математику на профільному рівні, 

укладено 2 нові навчальні програми: перша, призначена для учнів, які 

до 10 класу навчалися в закладах загальної середньої освіти і вирішили 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv/
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обрати математичний профіль лише в 10 класі 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-

11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx).  

Друга програма, розрахована на учнів, які вивчали математику 

поглиблено з 8 класу 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-

11-klas/2018-2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx)  

Ці навчальні програми розраховані на 9 годин на тиждень (6 годин 

алгебри та початків аналізу і 3 години геометрії). 

15. Інформатика У 2019/2020 навчальному році вивчення інформатики основній та 

старшій школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься 

за навчальними програмами, які розміщено на офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України:  

Кла

си 

(рів

ні) 

Рік 

затверд

ження 

програм

и 

Посилання 

Основна школа (5-9 класи) 

5-8 2017 

https://mon.gov.ua/storage/app/media

/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/onovlennya-12-2017/8-

informatika.docx 

9 2015 

https://mon.gov.ua/storage/app/media

/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/onovlennya-12-2017/programa-

informatika-5-9-traven-2015.pdf 

 

 

Старша школа (10-11 клас) 

Рів

ень 

ста

нда

рту 

2017 

https://mon.gov.ua/storage/app/media

/zagalna%20serednya/programy-10-

11-klas/2018-2019/informatika-

standart-10-11.docx 

  
 

16. Захист  Вітчизни У 2019/2020 навчальному році набирають чинності навчальні 

програми: «Захист Вітчизни» для 11 класів закладів загальної 

середньої освіти (рівень стандарту) та «Захист Вітчизни» для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти (профільний рівень), 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.10.2017 № 1407, у яких імплементовано компетентнісний підхід до 

вивчення предмета та наскрізних умінь для успішної самореалізації у 

житті, навчанні та праці.  

 

17. Фізична культура 5–9 класи:  навчальна програма затверджена наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx
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11 класи з 2019/2020 навчального року навчатимуться за новими 

навчальними програмами: 

«Фізична культура 10-11 класи» (рівень стандарту) для закладів 

загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407). 

«Фізична культура» (профільний рівень) 10-11 класи (наказ МОН від 

23.10.2017 № 1407). 

Програма побудована за модульною системою і містить інваріантну 

(обов’язкову) (теоретико - методичні знання та загальна фізична 

підготовка) та варіативну складову яка складається з 25 модулів. У 

зв’язку зі збільшенням кількості годин в 11 класі на викладання 

навчального предмета рекомендується збільшити кількість модулів 

для опанування учнями до 4. 

Критеріями відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 

та 10-11 класи є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні 

спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання 

учнів визначається обов’язковим опитуванням. Перед початком 

навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір 

та розподіл варіативних модулів у кожному класі.  

18. Трудове 

навчання 

Технології 

 

Вивчення трудового навчання в 2019/2020 навчальному році 

здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для закладів 

загальної середньої освіти 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804; 

10 - 11 класи – навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень 

стандарту)» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 № 1407; 

навчальна програма «Технології 10–11 класи (профільний рівень)» 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.10.2017 № 1407;  

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 

19. Художньо-

естетичний цикл 

5-9 класи: 1 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07.06.2017                  № 804. 

У 2019/2020 навчальному році загальну мистецьку освіту в основній 

школі учні опановуватимуть відповідно до наказу Мністерства від 

20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», що вміщує три блоки: 

«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» або інтегрований 

курс «Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізну 

тематику та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 

класу.  

Мистецька освіта учнів 10-11 класів здійснюватиметься відповідно до 

наказу Міністерства від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». У 

10 класі на рівні стандарту здійснюватиметься, щонайперше, через 

базові та вибірково-обов’язкові предмети. До вибірково-обов’язкових 

належать навчальні предмети «Мистецтво» (освітня галузь 

«Мистецтво») та «Інформатика» й «Технології» (освітня галузь 

«Технології»). З них учень (учениця) має обрати два предмети, які він 

(вона) обов’язково опановуватиме впродовж навчання у старшій 

школі: один - в 10-му, інший - в 11-му класі, або одночасно два 

предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на 

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


вибірково-обов’язкові предмети, діляться між двома обраними 

предметами)  

Навчальні 

предмети 

10 клас 

(кількість годин) 

11 клас 

(кількість годин) 

Вибірково-

обов’язкові 

предмети 

(Інформатика, 

Технології, 

Мистецтво) 

3 3 

         Тобто, за умови вибору учнем (ученицею) навчального предмета 

«Мистецтво» для вивчення у старшій школі (рівень стандарту), його 

годинний розподіл розраховується таким чином: 10 (або 11) клас – 3 

години на тиждень; або 10-11 клас – по 1,5 години на тиждень 

відповідно у кожному навчальному році. 

 

20. Основи здоров’я Укладачі програми (2012 р.): Т. Є. Бойченко, Т. В. Воронцова, О. Л. 

Москаленко,  

В. В. Дерев'янко, В. С. Пономаренко, Н. М. Поліщук, С. С. Фіцайло 

Над оновленням програми (2017 рік) працювали:  О. І. Шиян, Т. Г. 

Боса, О. А. Спірке, О. І. Шаповал 
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