
1. Відомості про навчально-методичне  

та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері повної 

загальної середньої освіти КЗ «Новоолександрівський НВК «СЗОШ І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням англійської мови –ДНЗ КТ» 

Новоолександрівської сільської ради 

Найменування навчальних 

програм навчальних 

дисциплін 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 

Типова освітня програма для 

закладів загальної середньої 

освіти під керівництвом 

Савченко О.Я. 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 268 від 

21.03.2018 р.) 

2018 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Українська мова 1-4 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  «Літературне 

читання 2-4 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

2016 р. 

 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  «Математика 1-4 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Природознавство 1-

4 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Я у світі 3,4 класи» 

Так  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Образотворче 

мистецтво 1-4 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

2016 р. 

 

 

 

 

 



Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Трудове навчання 1-

4 класи» 

Так  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

 

 

2016 р. 

 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізична культура 1-

4 класи» 

Так  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

 

 

2016 р. 

 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Музичне мистецтво 

1-4 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

 

 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Основи здоров᾽я» 1-

4 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Іноземні мови» 1-4 

класи» 

 Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 р.) 

 

2016 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Українська мова.  

5-9 класи» 

 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

 

 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів « Українська мова 

10-11 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Українська 

література 5-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

 

 

 

2017р. 



Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Українська 

література10-11 класи 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Зарубіжна 

література10-11 класи 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

 

2017 р. 

«Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих 

шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

«Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих 

шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 10-

11 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

2017 р. 

 

 

 

«Програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Друга іноземна мова 

5-11 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Географія 5-9 

класи»» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Географія 10-11 

класи ( рівень стандарту)» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Біологія 6-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

 

2017 р 

 

 

. 



Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Біологія і екологія 

(рівень стандарту) 10-11 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізика 7-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізика» 10-11 класи 

(рівень стандарту)» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Природознавство 5  

клас» 

 

Так 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

 

2017 р. 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Хімія 7-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Хімія 10-11 класи 

(рівень стандарту)» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Історія України. 

Всесвітня історія 5-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Історія України. 

Всесвітня історія 10-11 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

«Навчальна програма з основ 

правознавства 9 клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 



«Навчальна програма з основ 

здоров᾽я  5-9 клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Математика 5-9 

клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Математика 10 -

11клас (рівень стандарту)» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Інформатика 5-9 

клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Інформатика 10, 11  

клас (рівень стандарту)» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізична культура 5-

9 клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізична культура 

10, 11 клас (рівень 

стандарту)» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

«Навчальна програма з 

трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  5-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Технології.(рівень 

стандарту) 10-11 клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 



Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Мистецтво 5-9 

клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Мистецтво 10, 

11клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Громадянська освіта 

10 клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Захист Вітчизни 10, 

11 клас» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 1407 від 

23.10.2017 р.) 

 

2017 р. 

 

 


