
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  

 

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

Навчальні програми для початкової школи 

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 

класи(ОНОВЛЕНО) 

2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2 - 4 класи (ОНОВЛЕНО) 

3. Українська мова (для шкіл з навчанням російською мовою). Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 

класи (ОНОВЛЕНО) 

5. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 

класів (ОНОВЛЕНО) 

6. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-

4 класи (ОНОВЛЕНО) 

7. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 

класи (ОНОВЛЕНО) 

8. Русский язык. Учебная программа для общеобразовательных учебных заведений с 

русским языком обучения 1-4 классы 

9. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-

4 класи (ОНОВЛЕНО) 

10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-

4 класи (ОНОВЛЕНО) 

11. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 

класи (ОНОВЛЕНО) 

12. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО) 

13. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

1-4 класи (ОНОВЛЕНО) 

14. Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та спеціалізованих шкіл (ОНОВЛЕНО) 

15. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

1-4 класи (ОНОВЛЕНО) 

 16.Русский язык. Учебная программа для общеобразовательных учебных заведений с 

украинским языком обучения 1 – 4 классы 

http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/3-ukrayinska-mova-dlya-1-4-kl.-shkil-z-ros-movoyu-navch..doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/3-ukrayinska-mova-dlya-1-4-kl.-shkil-z-ros-movoyu-navch..doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/4.-matematika.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/4.-matematika.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/5-informatika-2-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/5-informatika-2-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/8-rosijska-mova-dlya-shkil-z-ros.-movoyu-navch.1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/8-rosijska-mova-dlya-shkil-z-ros.-movoyu-navch.1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/16/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/16/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/without%20SD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc


 

Навчальні програми 5-9 клас 2017 

  

Опис ключових змін 

Презентація  

Українська мова 

Українська література 

Історія 

Математика 

Фізика 

Хімія 

Біологія 

Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 2-4 класах 

Інформатика для учнів 5-9 класів 

Іноземні мови 

Географія 

Зарубіжна література 

Мистецтво 

Трудове навчання 

Природознавство 

Основи здоров'я 

Фізична Культура 

Правознавство 

  

 

2. Навчальні програми з мов національних меншин: 

 

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 

(початок вивчення з 1 класу); 

 

3. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література»:         

 

«Література» (російська та зарубіжна); 

 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/2/klyuchovi-zmini-v-onovlenix-navchalnix-programax-5-9-klasiv.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/2/kolegiya-mon-26-travnya.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/11.-ukrayinska-mova-onovlena-programa-dlya-5-9-kl.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/11/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9.-z-chervonimdoc-(2).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/06/14.history-5-9klas-21.05.2017-finish.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/5-programa-z-matematiki.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/7-fizika.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/10-ximiya-7-9.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/15.biologiya-6-9.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/8-informatika.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/31/programa-informatika-5-9-(traven-2015).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/14/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/07/zarubizhna-literatura-5-9-dlya-oprilyudnennya-vipr-2.-07.07.2017.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/9-mistecztvo-5-9.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/2-trudove-navchannya-5-9.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/12.prirodoznavstvo.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizichna-kultura-5-9.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizichna-kultura-5-9.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/15/pravoznavstvo-9-8.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ros-mova-(pochatok-vivchennya-z-1kl)-5-9-dlya-znz-z-ukrayinskoyu-movoyu.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ros-mova-(pochatok-vivchennya-z-1kl)-5-9-dlya-znz-z-ukrayinskoyu-movoyu.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/24/02/1/literatura-(ros.-ta-zar.)-5-9-dlya-ros-shkil.pdf


 

4. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  

  

Українська мова 
рівень стандарту 

академічний рівень 

Українська література 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Іноземна мова рівень стандарту 

Англійська мова 
академічний рівень 

профільний рівень 

Зарубіжна література 

рівень стандарту 

академічний рівень (зі змінами 2016 р.) 

профільний рівень 

Історія України 

рівень стандарту 

академічний рівень 

профільний рівень 

Всесвітня історія 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Правознавство 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Економіка 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Людина і світ 

рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Філософія 

Художня культура 

рівень стандарту 

академічний рівень 

профільний рівень 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/07/26/s-programa.-ukrayinska-mova..doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukr-m-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/07/26/s-a-programi.-ukrayinska-literatura..doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/program-ukr-lit(1).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/1-inoz-st.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/1-eng-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/1-eng-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/03/z-2-3-programa-10-11.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/06/zarubizhna-akadem.-riven.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/svit-lit-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/04/s-stor-ya-ukra-ni-10-11-standart.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/04/a-a-2-2-stor-ya-ukra-ni-10-11-lipen-2016-akadem-chni-vipravlena.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/04/p-stor-ya-ukra-ni-10-11-lipen-2016-prof-l.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/07/21/01/5vsesv-tnya-stor-ya-10-11-standart-akadem-chnij.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/04/3-0-prof-vsesv-tnya-stor-ya-10-11-prof-l-lipen-2016.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/07/21/01/6pravo-(10,-standart-akadem-chnij)-2016-lipen.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/07/21/01/3pravo-10-11-profil-new-lipen-2016.doc
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/old.mon.gov.ua/images/education/average/prog12/ekonom_st_ak.doc
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/old.mon.gov.ua/images/education/average/prog12/ekonom_pr.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lud-svit-st-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lud-svit-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fil-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kult-st.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kul-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kult-pr.pdf


Естетика 

Математика 

рівень стандарту 

академічний рівень 

профільний рівень 

рівень поглибленого вивчення 

Астрономія 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Біологія 

рівень стандарту 

академічний рівень 

профільний рівень 

Географія 

рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Психологія 

Фізика 

рівень стандарту 

пояснювальна записка 

академічний рівень 

профільний рівень 

Хімія 

рівень стандарту 

академічний рівень 

профільний рівень 

поглиблене вивчення 

Екологія 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Технології рівень стандарту, академічний рівень 

Інформатика 

рівень стандарту 

академічний рівень 

рівень поглибленого вивчення 

профільний рівень 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/estet-pr.pdf
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/matematika-riven-standartu.docx
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/matematika-akademichnij-riven.docx
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/matematika-profilnij-riven.docx
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/matematika-pogliblene.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ast-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ast-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/biology-st-16.08.2016.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/bio-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/bio-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/06/ak-10-programa-10-z-vnesenimi-pravkami-14.07.2016.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/geo-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/psiholog.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/physics-st-20.05.2016.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizika.poyasnitelnaya-zapiska.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fiz-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fiz-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/chemistry-st-20.05.2016.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/himia-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/himia-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/himia-pogl.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/eko-st-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/eko-pr.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/tech-st-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/07/18/1-informatika-standart-10-11-final!!!!.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/inf-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/inf-pogl.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/prof-riven.pdf


Креслення профільний рівень 

Фізична культура 
рівень стандарту, академічний рівень 

профільний рівень 

Захист Вітчизни Захист Вiтчизни 

Російська мова 
для курсу 1-11 кл. 

для курсу 5-11 кл. 

  

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

 

Навчальні програми 10х-11х класів ( Чинні з 1 вересня 2018 року ) 

  

Українська мова Рівень стандарту 

Українська мова Профільний рівень 

Українська література Рівень стандарту 

Українська література Профільний рівень 

Історія України Рівень стандарту 

Історія України Профільний рівень 

Громадянська освіта (інтегрований курс) 

Економіка профільний рівень 

Зарубіжна література Рівень стандарту 

Зарубіжна література Профільний рівень 

Захист Вітчизни Рівень стандарту 

Захист Вітчизни Профільний рівень 

Іноземні мови 

Інформатика Профільний рівень 

Інформатика Рівень стандарту 

Математика Профільний рівень 

Математика Рівень стандарту 

Математика Поглиблений рівень 

Мистецтво Профільний рівень 

Мистецтво Рівень стандарту 

Правознавство Профільний рівень 

Природничі науки (4 проекти) 

Технології Рівень стандарту 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-kreslennya-11-kl.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizk-st.pdf
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/prog12/fizk_pr.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.rar
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/07/ros-mova-riven-standartu-10-11-dlya-ukr-shkil-(po.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/02/rosijska-mova-5-11-klasi-zi-zminami-2016-r..doc
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/ukr.mova.-10-11.-riven-standartu.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/ukr.mova.10-11.-profilnij-riven.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/ukr.lit.-10-11.-profilnij-riven.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/istoriya.rar
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/finish-istoria-ukrainy-vsesvitnya-istoriya-16-11.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/gromadyanska-osvita-12.11..17-2-(3).doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/ekonomika-profilnij-riven-(31.10.2017).doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/zarub.lit.-10-11.-riven-standartu.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/01/zarub.lit.-10-11.-profilnij-riven.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/zaxist-vitchizni.-riven-standartu-zatverdzhena-30.10.2017.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/zaxist-vitchizni-profilnij-riven-zatverdzhena-30.10.2017.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/informatika-10-11-profilnij-riven.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/informatika-standart-10-11.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/matematika-profilnij-rivenfinal.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/matematika.-riven-standartu.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/matematika-poglibl-rivenfinal.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/mistecztvo-profil.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/mistecztvo-snandart.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/pravoznavstvo-10-11-profil-16-travnya-2017.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/prirodnichi-nauki.rar
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/texnologiyi-ostatochnij-variant-10.11.17.docx


Технології Профільний рівень 

Фізична культура  Профільний рівень 

Фізична культура Рівень стандарту 

Хімія Рівень стандарту 

 

 

Програми 10х-11х класів ( Національні меншини ) 

Російська мова (початок з 1 кл) для для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою. 

Рівень Стадарту 

Російська мова та літ-ра (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з російською 

мовою. Рівень Стадарту 

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

 

 

Навчальні програми курсів за вибором факультативів 

  

Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» 

Навчальна програма курсу за вибором «Українознавство» для учнів 9 класу (автор Головай І. А.) 

Українська мова 5–7 класи. Програма для  загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з 
поглибленим вивченням української мови 

Навчальна програма з українознавства для загальноосвітніх навчальних закладів «Земля, де 
живем, Україною зовем» 8–11 класи 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство 1-4 кл. 

Програма курсу за вибором «Українознавство. 5-11 кл. 

Креслення курс за вибором 

Навчальна програма курсу за вибором учнів «Моя громадянська свідомість. Запобігання 
корупції» для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (17 годин) 

Російська мова. 5-11 класи. Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із 
навчанням українською мовою (за новим державним стандартом) 

Російська мова. 5-11 класи. Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із 
навчанням українською мовою 

Російська мова. Курс за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 
українською мовою 

Спецкурс «Єврейська література» для учнів 8-11 класів 

 

 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/texnologiyi-profilni.zip
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/fizichna-kultura-10-11-kl.-(profilna).doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/14/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2010-11%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/01/fizichna-kultura-10-11-kl.-standart.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/02/rosijska-mova-(pochatok-z-1-kl)-dlya-znz-z-ukr-m-riven-standartu.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/02/rosijska-mova-(pochatok-z-1-kl)-dlya-znz-z-ukr-m-riven-standartu.docx
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/02/rosijska-mova-ta-lit-ra-(integrovanij-kurs)-dlya-znz-z-ros-m-riven-standartu.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/11/17/02/rosijska-mova-ta-lit-ra-(integrovanij-kurs)-dlya-znz-z-ros-m-riven-standartu.pdf
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/06/suchasne-frankoznavstvo.-kurs-za-viborom.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/05/30-0-7-c-20-.-.-;-209-2015.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/05/1-pogliblena-um-5-7-verstkadoc.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/05/1-pogliblena-um-5-7-verstkadoc.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1234.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1234.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/progr-1-4-2013.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/progr-5-11-2014.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC(1).docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%A1.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%A1.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ros-mov-5-11.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ros-mov-5-11.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ros-mov-5-11-1.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ros-mov-5-11-1.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ros-mov-5-11-2.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ros-mov-5-11-2.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/0203-untitled.fr10.pdf

