
 Схвалено на засіданні 

педагогічної ради  

(31.08.20220 р. протокол № 1)  

та затверджено наказом від 

31.08.2020 р. № 01-03/141 

 

Освітня програма ліцею № 1 Імені Івана Франка 

Початкова школа 

1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 1-2 класи   

(с.62).   ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України освіти і 

науки України від 08.10.2019 року № 1272 

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/zзagalna%20serednya/programy-1-4-

klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf 

2. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3- 4 класи. 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року 

№ 1273  https://svitdovkola.org/files/tipova-osvitnya-programa-(3-4-klas).pdf 

3. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 

https://drive.google.com/file/d/1c0UKiIdI1EjKQD247bZ8eZSEqdDszXG1/view 

4. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (4 клас), 

наказ МОН 407 від 20.04.2018 р.  

http://osvita-ivankiv.gov.ua/engine/download.php?id=272 

 

5-9 класи 

5-А клас Інтелект України – Освітня програма "Інтелект України " 

рекомендована МОН України, лист № 1/11 - 11050 від 13.12.2019 р.  

https://intellect-

ukraine.org/files/Dokumenty/Normatyvna_baza_z_pytan_realizatsii_proektu.pdf 

Українська мова та література – Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Українська мова. Рівень стандарту.  Наказ МОН 

України від 07 червня 2017 року № 804. (https://goo.gl/GDh9gC) 

Математика - Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 

804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

(https://goo.gl/GDh9gC) 

8-М та 9-М класи (поглиблене вивчення) – Навчальна програма, затверджена 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті 

Міністерства за покликанням (https://goo.gl/GDh9gC) 

Інформатика – Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 

804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

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

Хімія – 7-9 класи навчаються за навчальною програмою, затвердженою наказом 

МОН від 07.06.2017 № 804, 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/onovlennya-12-2017/10-ximiya-7-9.doc 

Біологія – Програма з біології для 6-9 класів, затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства 

освіти і науки України 

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

klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx 

Фізика – 7-9 класи навчаються за навчальною програмою, затвердженою наказом 

МОН від 07.06.2017 № 804, 

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

klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc 

Природознавство – 5 класи навчаються за навчальною програмою, затвердженою 

наказом МОН від 07.06.2017 № 804, 

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

Географія – Навчальна програма затверджена МОН від 07.06.217  номер 804.(для 

учнів 5-9класів.рівень "стандарту") 

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

klas/2020/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf 

Англійська мова – за Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на 

виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 

20.04.2018 № 408; 

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

klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf 

Польська мова - Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 

закладів «Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах з 

поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти 

(початок вивчення з 5 класу)» Program nauczania języka polskiego jako obcego (kl. 

1-9) : http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/programy-nauczania/. 

Трудове навчання – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 

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

klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc 

Фізична культура – За навчальною програмою затвердженою наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407 Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за 

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

10-11-klas/2018-2019/01/16/fizichna-kultura-5-9.doc 
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Мистецтво – За навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на 

офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

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

klas/onovlennya-12-2017/9-mistecztvo-5-9.docx 

Зарубіжна література – За навчальною програмою для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму 

розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

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

klas/2018/02/06/literatura-5-9-klas.docx 

Історія України та Всесвітня історія – Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти «Історія України. 5–9» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 21.02.2019 № 236). 

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

klas/onovlennya-12-2017/14.history-5-9klas-21.05.2017-finish.doc 

Всесвітня історія у 6 класі – Навчальна програма для закладів загальної середньої 

освіти «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236). 

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

klas/onovlennya-12-2017/14.history-5-9klas-21.05.2017-finish.doc 

Основи правознавства. 9 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 

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

klas/onovlennya-12-2017/pravoznavstvo-9-8.docx 

Основи здоров’я – Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за 

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

9-klas/30osnovizdorovya5-92017.docx 

 

10-11 класи 

Українська мова та література – Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Українська мова. Рівень стандарту.  Наказ МОН 

України від  від 23.10.2017 № 1407 

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

11-klas/2018-2019/ukr.mova.-10-11.-riven-standartu.docx 

Математика - Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 

1407 – для 10-11 класів: «Рівень стандарту. 10-11 класи», «Профільний рівень. 10-

11 класи». Програми розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за 

покликанням (https://goo.gl/fwh2BR) 

Інформатика – за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407, 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/informatika-standart-10-11.docx 

 + вибірковий модуль "Бази даних" (Програма затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року) 

11 класи - + вибіркові модулі "Графічний дизайн", "Інформаційна безпека", 

"Основи електронного документообігу" 

Хімія – Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407 – 

для 10-11 класів: «Рівень стандарту. 10-11 класи». Програми розміщено на 

офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/ximiya-10-11-riven-standartu.docx 

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

середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 

1407. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 

України https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-

klas/2018-2019/biologiya-i-ekologiya-10-11-kl-riven-standartu-obgovorennya2.doc 

Фізика –  Авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М. 

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 

Астрономія - під керівництвом Яцківа Я.Я. 

наказ від 24.11.2017 р. № 1539 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf 

Географія – за навчальною програмою затвердженою Наказом Міністерства 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-

klas/21.12.%20geografia/geografiya-10-11final-21112017.doc) 

Англійська мова –за Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на 

виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 

20.04.2018 № 407. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf 

Польська мова – Навчальна програма, затверджена наказом МОН від 24.10.2017 

р. №1539. – для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

«Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим 

вивченням іноземних мов у закладах загальної середньої освіти (рівень стандарту) 

(початок вивчення з 5 класу). (відсутня на сайті МОН та сайті ZNPU) Program 

nauczania języka polskiego jako obcego : http://znpu.org.ua/materialy-

dydaktyczne/programy-nauczania/. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ximiya-10-11-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ximiya-10-11-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/biologiya-i-ekologiya-10-11-kl-riven-standartu-obgovorennya2.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/biologiya-i-ekologiya-10-11-kl-riven-standartu-obgovorennya2.doc
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/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/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/21.12.%20geografia/geografiya-10-11final-21112017.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/21.12.%20geografia/geografiya-10-11final-21112017.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf
http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/programy-nauczania/
http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/programy-nauczania/


Трудове навчання – Навчальна програма затверджена Наказом МОН від 23 

жовтня 2017 номер 1407 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/texnologiyi-ostatochnij-variant-10.11.17.docx 

Фізична культура – за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 

22.03.2017 № 451 – для 10-11 класів». Програми розміщено на офіційному 

вебсайті Міністерства за покликанням 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/01/16/fizichna-kultura-10-11-kl.-standart.doc 

Мистецтво – Навчальна програма з мистецтва (рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки  

№ 1407 від 23 жовтня 2017 року 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/mistecztvo-snandart.docx 

Зарубіжна література – Навчальна програма (рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 

від 23 жовтня 2017 року 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/06/25062018zarublit-10-11-riven-standartu-2.doc 

Історія України – Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 

«Історія України. 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

21.02.2019 № 236). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/istoriya.rar 

Всесвітня історія – Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 

«Всесвітня історія. 10–11 класи» (рівень стандарту, профільний рівень) (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017 № 1407) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/istoriya.rar 

Захист України - за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від від 

04.11.2020 р. № 1377– для 10-11 класів: «Рівень стандарту. 10-11 класи. Програми 

розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/2020/11/Zakhyst%20Ukrayiny%2010-11%20klas%20Standart.pdf 

 

Календарно-тематичні плани адаптовано до робочих навчальних планів 

ліцею на 2020-2021 навчальний рік та до   навчальних можливостей учнів класу. 

Календарно-тематичне та поурочне планування вчителі здійснюють у довільній 

формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. 

Формат, обсяг, структуру, зміст та оформлення календарно тематичних планів та 

поурочних планів-конспектів вчителі обирають на свій розсуд.  
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