
Освітні програми загальноосвітньої підготовки, які 

реалізуються в Первомайському професійному ліцеї 
 

Лист МОН України №1/11-8269 від 17.08.2017 «Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» 
 

Видавець:  Міністерство освіти і науки України.  

Категорії: Освітні програми, Старша школа. 

Навчальний рік: 2017/2018 навчальний рік.  
 

Назва 

предмету 
Назва освітньої програми 

Ким та коли затверджено 

Суспільно-гуманітарна підготовка 

Українська 

мова 

Навчальна програма «Українська 

мова. 10-11». Рівень стандарту.  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010   № 1021              

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Українська 

література 

Навчальна програма «Українська 

література. 10-11». Рівень 

стандарту, академічний рівень. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010   № 1021                

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Зарубіжна 

література 

Навчальна програма «Зарубіжна 

література. 10-11». Рівень 

стандарту, профільний рівень. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021             

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Іноземна мова 

(англійська) 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Іноземні мови 

(рівень стандарту, академічний, 

профільний рівень). 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021           

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Історія 

України 

 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів « Історія 

України 10-11». Рівень 

стандарту/академічний рівень). 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010 № 1021           

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Всесвітня 

історія 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Всесвітня 

історія 10-11». Рівень 

стандарту/академічний рівень). 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010 № 1021                 

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Правознавство 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Правознавство.  10–11 (рівень 

стандарту, академічний рівень)» 

(авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.). 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010 № 1021             

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Економіка 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Економіка. 11 

класи. Рівень стандарту, 

академічний рівень 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021             

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Людина і світ 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Людина і світ 

11 клас. Рівень стандарту 

/Академічний рівень. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010 № 1021               

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Художня 

культура 

Програма «Художня культура». 10-

11 класи. Рівень стандарту. (авт. 

Масол Л.М., Миропольська Н.Є.). 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021 (із 

змінами від 14.07.2016 № 826). 

https://base.kristti.com.ua/?vidavec=ministerstvo-osvity-i-nauky
https://base.kristti.com.ua/?educationtype=osvitni-programy
https://base.kristti.com.ua/?educationtype=starsha-shkola
https://base.kristti.com.ua/?educationyear=2017-2018-navchalnyj-rik


Природничо-математична підготовка 

Математика 

Навчальна програма з математики 

для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Рівень 

стандарту. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021                 

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Астрономія 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Астрономія 11 

класи. Рівень стандарту, 

академічний рівень. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021. 

Біологія 

Біологія. Програма для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів (рівень 

стандарту, академічний рівень, 

профільний рівень). 10-11 класи. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010  № 1021                   

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Географія 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Географія. 

Економіка. Рівень стандарту. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010   № 1021           

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Фізика 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Фізика 10-11 

класи. Рівень стандарту. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010   № 1021            

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Хімія 

Хімія. Програма для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень 

стандарту, академічний рівень, 

профільний рівень та поглиблене 

вивчення. 10-11 класи. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010   № 1021       

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Екологія 

Навчальна програма для 11 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту, 

академічний рівень. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010                                 

№ 1021. 

Технології 

Програма «Технології». Рівень 

стандарту, академічний. Варіативні 

модулі. 10-11 класи.  

Лист ІІЕЗО від 29.06.2012 1.4/18 

-Г-339  із змінами від 17.08.2016 р. 

№ 1/9-437. 

Інформатика 

Навчальна програма з інформатики 

для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Рівень 

стандарту. 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010   № 1021           

(із змінами від 14.07.2016 № 826). 

Фізична 

культура 

Навчальна програма з фізичної 

культури для професійно-технічних 

навчальних закладів. 

Навчальна програма фізична 

культура для спеціальних медичних 

груп у професійно-технічних 

навчальних закладах. 

Автори-Упорядники: В. О. 

Павленко,  Л. Ф. Духовний та інші, 

2013 р. (із змінами МОНУ від 

14.07.2016 № 826). 

2014 р. (лист МОНУ № 1/12-6294 

від 05.08.2013 року та із змінами 

від 14.07.2016 № 826). 

Захист 

Вітчизни 

Навчальна програма «Захист 

Вітчизни» 10-11 класи (рівень 

стандарту, профільний рівень). 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010                                 

№ 1021 (із змінами від 14.07.2016 

№ 826). 

  
  



 

Увага!!!! У 2017/2018 навчальному році можуть використовуватися програми, 

яким надано гриф МОН України (або науково-методичних установ у програмах для 

позашкільної освіти, виховної роботи тощо) протягом 2013-2017 років, тобто термін 

грифа не перевищує 5 років, також вступив в дію наказ МОН України від 23.10.2017 

№ 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів 

закладів загальної середньої освіти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


