
 

 

Роз’яснення щодо використання навчальних програм  

у процесі вивчення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» 

 

Відповідно до листа МОН України від 02.09.2015 термін дії грифа про використання 

навчальних програм є чинним протягом 5-ти років з дня їх надання. У листі наведено приклад: 

термін дії грифа програми, наданий МОН України 18.08.2009 завершується 18.08.2014. 

Таким чином, усі програми, які одержали гриф до вересня 2011 року, втратили чинність 

на 1 вересня 2016 року і не можуть використовуватися у 2016/2017 н. р..  

У «Методичному пораднику» подано переліки навчальних програм для реалізації 

варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, 

рекомендованих МОН України. Такі переліки укладено на основі листів МОН України 

2012-2015 років. 

Відповідно до листа МОН України від 17.08.2016 №1/9-434 «Про переліки навчальної 

літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для 

використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» у 

«Методичному пораднику» уміщено переліки навчальної літератури, програм інваріантної 

та варіативної складової навчального плану, методичної літератури та навчальних видань 

для навчальних закладів з українською, російською  мовами навчання. 

Звертаємо вашу увагу на те, що переліки навчальних програм для реалізації 

варіативної складової навчальних планів, які розміщені в розділах «Методичного 

порадника», суттєво оновлено й доповнено. У них внесено програми з переліків МОН  

2012-2015 років. Ці переліки будуть доповнюватися інформацією про програми, зазначені в 

листі МОН України від 17.08.2016 №1/9-434. 

Отже, при виборі програм варіативної складової на 2016/2017 н.р. з предмета просимо 

користуватися двома переліками, оскільки в переліку МОН 2016 року зазначено останні 

програми, яким надано гриф у 2015 і 2016 роках.  

Окрім того, повідомляємо про поновлення грифа навчальних програм, опублікованих 

у 1-й, 2-й і 3-й частинах видання «Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів 

початкової й основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої 

школи».  

Програми, опубліковані у відповідних збірниках 2010 року видання, будуть 

перевидані у 2016 році. Відповідно до листа МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414 

інформуємо, що Міністерством освіти і науки України розглянуто матеріали експертизи 

збірника навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів 

суспільно-гуманітарного напряму старшої школи та схвалено до видання з грифом 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 

Переліки програм, уміщених у збірниках 2010, 2016 років розміщено в «Методичному 

пораднику» на 2015/2016 н.р. (рубрики Віртуальний освітній ресурс – Віртуальна бібліотека 

– Видання – 2015 – електронні видання) за посиланням:  

https://drive.google.com/drive/folders/0BxVE42XG0x_dfmNrVjQ5S0lqVGtnYnRnUFJpUWNfZH

BxZ09hR011eW9LdWZSOWp6SXdqMjQ 

Ці переліки також готуються до розміщення в «Методичному пораднику» на 2016/2017 

н.р.  

Просимо відстежувати поновлення матеріалів за змістом і за датами розміщення або 

поновлення матеріалів електронного ресурсу. 

8 вересня 2016 року Колегією МОН України (протокол № 9/1-2 від 08.09.2016) 
схвалено зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів та 

надано їм гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України». 

Нова редакція навчальних програм для 9 класів загальноосвітніх навчальних 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxVE42XG0x_dfmNrVjQ5S0lqVGtnYnRnUFJpUWNfZHBxZ09hR011eW9LdWZSOWp6SXdqMjQ
https://drive.google.com/drive/folders/0BxVE42XG0x_dfmNrVjQ5S0lqVGtnYnRnUFJpUWNfZHBxZ09hR011eW9LdWZSOWp6SXdqMjQ


 

 

закладів з предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» розроблена з метою 

підготовки нових підручників для 9 класу на основі змісту програм, затверджених у 

2016 році. 

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, 

зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 538 від 

07.08.2013, за цими програмами педагоги й учні загальноосвітніх навчальних закладів 

розпочнуть працювати у 2017/2018 навчальному році. 

 

Підготувала Чубарук О.В. 


