
ППооччааттккоовваа  шшккооллаа  

  
Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Назва програми Розпорядчий документ 

 
Мови і літератури 

(мовний і 
літературний 
компоненти) 

Українська мова Українська мова. 
Навчальна 

програма для 
загальноосвітніх 

навчальних 

закладів.              
1-4 класи. 

 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Літературне 
читання 

Літературне 
читання. 

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 
навчальних 

закладів. 

 2 - 4 класи 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних 
закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Іноземна  мова 

(англійська) 

Іноземні мови. 

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 
закладів. 

 1-4 класи 

Накази  МОН України від  

05.08.2016 2016 № 948 «Про 
затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних 
закладів» та від 12.09.2011 № 1050 

«Про навчальні програми для 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Математика 

Математика Математика. 

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 
навчальних 

закладів.              

1-4 класи. 
 

Накази  МОН України від  

05.08.2016 2016 № 948 «Про 
затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів» та від 12.09.2011 № 1050 

«Про навчальні програми для 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Природознавство 

Природознавство Природознавство. 
Навчальна 

програма для 
загальноосвітніх 

навчальних 

закладів.              
1-4 класи. 

 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Суспільствознавство Я у світі Я у світі. 
Навчальна 

програма для 
загальноосвітніх 

навчальних 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних 



закладів.              
3-4 класи. 

 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Мистецтво 

Музичне 
мистецтво 

Музичне 
мистецтво. 

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 
закладів.              

1-4 класи. 
 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Образотворче 
мистецтво 

Образотворче 
мистецтво. 

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 
навчальних 

закладів.              

1-4 класи. 
 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних 
закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Технології 

Трудове навчання Трудове навчання. 

Навчальна 
програма для 

загальноосвітніх 

навчальних 
закладів.              

1-4 класи. 
 

Накази  МОН України від  

05.08.2016 2016 № 948 «Про 
затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних 
закладів» та від 12.09.2011 № 1050 

«Про навчальні програми для 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Інформатика Інформатика. 
Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 
навчальних 

закладів. 
 2 - 4 класи 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 
затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Здоров’я і фізична 
культура 

Основи здоров’я  Основи здоров’я. 
Навчальна 

програма для 
загальноосвітніх 

навчальних 

закладів.              
1-4 класи. 

 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 

затвердження змін до навчальних 
програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 



Фізична культура Фізична культура. 
Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 
навчальних 

закладів.              
1-4 класи. 

 

Накази  МОН України від  
05.08.2016 2016 № 948 «Про 
затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 12.09.2011 № 1050 
«Про навчальні програми для 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  


