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Шановна пані Ірино! 
 

 Херсонська обласна державна адміністрація розглянула Ваш запит, який 
було надіслано через сайт «Доступ до правди», щодо переліку документів, які 
регламентують навчальне навантаження предметами української мови та 
літератури, російської мови та літератури у 8 класі, та повідомляє наступне. 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту» основою для 
розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за 
наявності). Освітня програма містить, зокрема, загальний обсяг навчального 
навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.  

Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими 
установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються 
відповідно до цього Закону та спеціальних законів. 

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні 
програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та 
спеціальних законів. 

Заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що 
здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти, можуть 
використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та 
розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до цього Закону та 
спеціальних законів. 

Згідно статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню 
програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або 
наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.  

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової 
освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої 
діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і 
затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 
освіти відповідно до вимог цього Закону. 

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, 
розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, 

 

 

 

 
 

Сертифікат 
58E2D9E7F900307B04000000E0D72F000FB58700  

Підписувач Самойленко Олександр Степанович 

Дійсний з 02.09.2020 по 02.09.2022 

Херсонська ОДА 

Н4В#ВВВД1~s\uО   
І-345/20/82/323-8586 від 07.09.2020 

 

mailto:xxxx@xxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


 

2 

 

приймається педагогічною радою закладу освіти. 
Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу освіти та затверджується його керівником. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№1392 затверджено Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти. Цей Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 
спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III 
ступеня і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи. 

Державний стандарт складається із: 

− загальної характеристики складових змісту освіти; 
− Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів II - III 

ступеня згідно з додатком 1 (далі - Базовий навчальний план); 
− державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з 

додатком 2. 
На основі Базового навчального плану, який визначає загальні засади 

організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах, 
Міністерство освіти і науки України розробляє типові навчальні плани, в яких 
зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення навчальних предметів і 
курсів інваріантної складової. Загальноосвітні заклади на основі типових 
навчальних планів складають щороку робочі навчальні плани, в яких 
конкретизується варіативна складова загальної середньої освіти з урахуванням 
особливостей організації навчального процесу. 

Також, наказами Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 
року № 405, №407, №408 затверджено типові освітні програми закладів 
загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів. 

Навчальне навантаження предметами в закладах освіти розподіляється 
відповідно до вищезазначених нормативних документів. 

Додатково повідомляємо, що російська мова в українських школах не є 
обов’язковою дисципліною – її наявність у варіативній частині шкільної 
програми залежить від регіону (адже вона є мовою нацменшини). 
  
Заступник голови обласної 
державної адміністрації                                                Олександр САМОЙЛЕНКО  
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