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ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення  

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування навчальних програм 

навчальних дисциплін 

Наявність 

(так/ні) 

Ким 

затверджено 

Рік  

затвердження 

Математика, алгебра, геометрія 5-9 

кл. 

так Наказ МОН 

№804 

07.06.2017 

Фізична культура 5-9 кл. так МОН 2017 

Фізична культура 10-11 кл. так МОН 2010 

Фізична культура 10-11 кл. 

профільний рівень стандарту 

так МОН 2010 

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

із навчанням українською мовою 1-4 

класи 

так Наказ МОН 

№1050 

12.09.2011 

Навчальні програми з іноземних мов 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних 

мов», 1-4 класи 

так МОН 09.08.2017 

Навчальні програми з іноземних мов так МОН 09.08.2017 



для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних 

мов» 5-9 класи 

Навчальні програми з іноземних мов 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних 

мов», 10-11 класи 

так МОН 09.08.2017 

Програма з фізики так Каб. Мін. 

Укр. №1392 

23.11.2011 

Оновлена навчальна програма з 

фізики 7-9 класи 

так МОН 07.06.2017 

Навчальна програма з фізики та 

астрономії 10-11 кл. 

так МОН 

№102, зі 

змінами МОН 

№826 

28.10.2010 

зміни від 

14.07.2016 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

«Інформатика 5-9 класи» 

так Наказ МОН 

№585 

29.05.2015 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

«Інформатика 5-9 класи» (для учнів, 

які вивчали інформатику в 2-4 

класах) 

так Наказ МОН 

№804 

07.06.2017 

Навчальні програми з інформатики 

для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

(рівень стандарту, академічний 

рівень, профільні, поглиблені 

вивчення. 

так  Наказ МОН 

№826  

14.07.2016 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 6-9 класи з 

трудового навчання 

так Наказ МОН  

№804 

07.06.2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5-9 класи з 

трудового навчання 

так Наказ МОН  

№804 

07.06.2017 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 6-9 класи з 

географії 

так Наказ МОН  

№804 

07.06.2017 

Програма з біології для 8-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з поглибленим вивченням біології 

так МОН №983 17.07.2013 

Програма з біології для 10-11 класів так МОН №826 14.07.2016 



загальноосвітніх навчальних закладів  

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Хімія 7-9 класи 

(оновлена) 

так МОН №804 07.06.2017 

Програма з хімії для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту (зі 

змінами) 

так МОН №826 14.07.2016 

Програма з біології для 6-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

(оновлена) 

так МОН №804 07.06.2017 

Програма з основ здоров’я для 5-9 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (оновлена) 

так МОН №804 07.06.2017 

Географія 6-9 класи так МОН 2017 

Економіка 11 клас так МОН 2010 

Навчальна программа для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з математики, 5-9 класи 

так МОН 07.06.2017 

Навчальна программа для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з математики для 10-11 класів. 

Академічний рівень 

так МОН 2017 

Навчальна программа для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з інформатики 5-9 класи 

так МОН 

№804 

07.06.2017 

Навчальна программа для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

з інформатики для 10-11 класів 

так МОН 

 

2017 

Історія України, Всесвітня історія, 

Правознавство  (5-9 класи) 

так МОН №52 

№201 

13.01.2017 

10.02.2017 

Історія України, Всесвітня історія, 

Людина і світ   (11 клас, профільний) 

так МОН №826 14.07.2017 

Курс «Вчимося бути громадянами»  

(7 клас) 

так МОН №1/11-

11414 

2016 

 
 

 


