
Відомості про навчально-методичне                                                                

та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем  

повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання 

державного стандарту освіти відповідного рівня КЗ «Старокодацька 

загальноосвітня школа   І-ІІ ступеня» Новоолександрівської сільської 

ради 

1. Відомості про навчально – методичне (програмне) забезпечення 

Найменування навчальних 

програм навчальних 

дисциплін 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 

Навчальна програма 

відповідно до концепції Нової 

української школи для 

закладів загальної середньої 

освіти (1-4 клас),  розробленої 

під керівництвом 

О.Я.Савченко 

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 

Так Міністерство 

освіти і науки 

2016 р. 



закладів «Образотворче 

мистецтво 1-4 класи» 

України 

(наказ № 948 від 

05.08.2016 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» 

Так 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 

література 5-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Зарубіжна 

література 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 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

2017 р. 



закладів і спеціалізованих 

шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5-9 

класи» 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

Навчальні програми з мов  

національних меншин. 

Російська мова  для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням 

українською мовою (початок 

вивчення з 1 класу) 

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 «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 «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 «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 «Історія України. 

Всесвітня історія 5-9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

«Навчальна програма з основ 

правознавства 9 класи» 

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 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Інформатика 5-9 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізична культура 5-

9 класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 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 «Мистецтво 5-9 

класи» 

Так Міністерство 

освіти і науки 

України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017 р.) 

2017 р. 

 

 

 

 

 



2. Відомості про інформаційне забезпечення КЗ «Старокодацька ЗОШ І – 

ІІ ступеня» Новоолександрівської сільської ради 

Найменування виду 

інформаційного забезпечення 

Наявність 

(так/ні) 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Кількість 

місць 

Обсяг 

бібліотечного 

фонду 

   1. Бібліотека     так      21        2395 

   2. Книгосховище     ні    

   3. Зал для видачі літератури     ні    

   4. Читальний зал     ні    

   5. Електронна бібліотека     ні    

   6. Інтернет     так    

   7. Бібліотечний фонд 

складається з: 

    

 Художньої 

літератури(твори за 

шкільною програмою); 

   так          248 

   а) української    так          179 

   б) зарубіжної    так           69 

 Довідкової літератури;    так           37 

 Словників (всього)    так          146 

   а) Перекладних    так            8 

 Англійсько-український    так            4 

 Українсько-російський    так            4 

  б) тлумачних    ні            0 

  в) іншомовних слів    так            1 

  г) Орфографічних (укр.. 

мова) 

   так           58 

  д) Орфографічних (рос.. 

мова) 

   так           65 

   є Інші словники    так           14 

 Методична література    так           22 

 

 


