
 ВІДОМОСТІ 

 про навчально-методичне та інформаційне  

забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування 

навчальних 

дисциплін 

Найменування навчальних програм Клас 

 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 

Початкова школа Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти                            

«1-2 класи». 

1-2 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 31.03.2018 р. № 268 

2018 

Програми для початкової школи 1-4 класи, «Математика»                      

(авт. Петерсон). 

1-4 так Лист Міністерства освіти і науки України 

від 25.05.2018 р. № 1/9-344 

2018 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою, 1-4 класи( зі змінами). 

2-4 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 р. № 407 

2018 

Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України», цикл І (1-2 класи). 

1-4 так Лист Міністерства освіти і науки України 

від 25.05.2018 р. № 1/9-344 

2018 

Типова освітня програма з англійської мови, розроблена під 

керівництвом О.Я. Савченко. 

1 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 31.03.2018 р. № 268 

2018 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І 

ступеня (початкова школа) з англійської мови. 

2-4 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 р. № 407 

2018 

Іноземна мова 

(англійська) 

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений 

постановою КМУ від 20.04.2011 р. № 462, та Типова освітня 

програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова 

освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405. 

2-4 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 р. № 405 

2018 

Фізична культура Типова освітня програма для учнів початкової школи (під 

керівництвом О.Я. Савченко). 

1 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 21.03.2018 р. № 268 

2018 

 Типова освітня програма для учнів початкової школи (під 

керівництвом Р.Б. Шияна). 

1 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 21.03.2018 р. № 268 

2018 

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Фізична культура. 1-4 класи» (колектив авторів). 

2-4 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 05.08.2016 р. № 948 

2016 

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Фізична культура» для дітей, які за станом здоров’я, віднесені до 

спеціальних медичних груп (автор Майєр В.І.). 

1-4 так Лист МОН від 05.10. 2005 р. № 1/11-5812 2005 

Основна школа      

Українська мова Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською 

мовою навчання.-К.:Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804). 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови 

8-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 17.07.2013 р. № 983 

2013 



(авторський колектив, керівник Караман С.О.). сайт МОН 

 Нові навчальні програми (рівень стандарту та профільний рівень), 

що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Навчальні програми, затверджені наказом МОН України від 

28.10.2010 р. № 1021, крім рівня стандарту;рівень стандарту зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 

№ 826. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2016 р.  № 826. 

2016 

Українська література Навчальна програма: Українська література, 5-9 класи. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:Освіта, 2013 зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 

№ 804. 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р.  № 804. 

2017 

 Нові навчальні програми (рівень стандарту та профільний рівень), 

що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Навчальні програми, затверджені наказом МОН України від 

28.10.2010 р. № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, 

затверджених наказом МОН України від 14.07.2017 № 826. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2016 р.  № 826. 

2017 

Зарубіжна література Програма: Світова література, 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 - зі змінами, затвердженими наказом МОН України 

від 07.06.2017 № 804. 

 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Нові навчальні програми (рівень стандарту та профільний рівень), 

що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Програма, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28.10.2010 р. № 1021, крім рівня стандарту та 

академічного рівня зі змінами 2016 року. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 28.10.2010 р. № 1021 

(зі змінами 2016 р.) 

2016 

Мова національних 

меншин 

Типові навчальні програми, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Типові навчальні програми, затверджені наказом МОН України від 

23.10.2017 р. № 1407. 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Типові навчальні програми, затверджені наказом МОН України від 

23.10.2017 р. № 1407. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

Іноземна мова 

(англійська) 

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, 

затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1392, та Типова 

освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» та затверджена наказом МОН від 20.04.2018 

№ 408. 

 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 р. № 408 

2018 

 Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, 

затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1392, та Типова 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 р. № 407 

2018 



освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» та затверджена наказом МОН від 20.04.2018 

р.  № 407. 

 Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, 

затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1392, та Типова 

освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» та затверджена наказом МОН від 20.04.2018 

№ 407. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 р. № 407 

2018 

Історія України 

Всесвітня Історія 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , 

затверджена наказом МОН від 07.06.2017 р.  № 804. Лист МОН від 

03.07.2018 р. № 1/9-415. Оновлена ля 5 класів в 2018 р. 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р.  № 804. 

Лист МОН від 03.07. 2018 р.                              

№ 1/9-415 

2018 

Історія України 

Всесвітня Історія 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджена листом МОН від 03.07.2018 р. № 1/9-415. Нова з 2018р. 

10 так Лист МОН від 03.07. 2018 р.                                

№ 1/9-415 

2018 

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(профільний рівень) , затверджена листом МОН від 03.07.2018 р. № 

1/9-415. Нова з 2018р. 

10 так Лист МОН від 03.07. 2018 р.                                

№ 1/9-415 

2018 

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

Правознавство Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджена листом МОН від 03.07.2018 р. № 1/9-415. 

9 так Лист МОН від 03.07. 2018 р.                                     

№ 1/9-415 

2018 

Громадянська освіта Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(інтегрований курс) , затверджена листом МОН від 03.07.2018 р.  

 № 1/9-415. Новий курс з 2018р. 

 

10-11 так Лист МОН від 03.07. 2018 р. № 1/9-415 2018 

Етика Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою і вивченням етики, затверджені 

додаток 13 до наказу МОН, молоді та спорту України  від 

03.04.2012 р. № 409 і редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р.  

№ 664. 

5-6 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 29.05.2014 р.  № 664 

2014 

Фінансова 

грамотність 

Нова навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(профільний рівень), затверджена наказом МОН України від  

23.10.2017 р. № 1407. 

 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р.  № 1407 

2017 

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(профільний рівень), затверджена наказом МОН України від  

14.07.2015 р. № 826. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2015 р.  № 826 

2015 

Біологія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

6-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 



07.06.2017 р. № 804. 

 Програма для закладів загальної середньої освіти : рівень стандарту, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.10.2017 р. № 1407. 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарт, академічний рівень, 

профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с. До 

програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

рівень стандарту, внесено зміни, затверджені наказом МОН України 

від 14.07.2016 р. № 826. 

 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2016 р. № 826 

2016 

 Нова навчальна програма «Біологія» (авт. Гавриш І.В., Усенко О.В., 

Калиновська Г.О., Грінченко О.І.) ( науково-педагогічний проект 

«Інтелект України»). 

6 так Лист Міністерства освіти і науки України 

від 02.11.2016 р.  № 2.1/12-Г-809 

2016 

Екологія Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарт, академічний рівень, 

профільний рівень (колектив авторів). 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 28.10.2010 р. № 1021 

2010 

Природознавство Нова навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Природознавство» (колектив авторів) 5 клас. 

5 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Навчальна програма з природознавства  5-6 класи за програмою 

«Інтелект України» (авт. Гавриш І. В., Єресько О. В., Калиновська 

Г. О., Грінченко О. І., Сухов Р. В.). 

5-6 так сайт https://intellect-ukraine.org 2018 

 Нова навчальна програма «Природознавство» (  авт. Гавриш І.В., 

Усенко О.В., Калиновська Г.О., Грінченко О.І.) для учнів, які 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 

5-6 так Лист Міністерства освіти і науки України 

від 02.11.2016 р. № 2.1/12-Г-808 

2016 

Географія Основна навчальна програма, затверджена наказом МОН України 

від 07.06.2017 р. № 804та за використанням методичних 

рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН  

України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН 

України від 09.08.2017 № 1/9-436). 

 

6-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017  р. № 804 

Лист Міністерства освіти і науки України 

від 09.08.2017 р.  № 1/9-436 

2017 

 Нові навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

на рівнях стандарт в профільний , затверджені наказом МОН 

України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України». 

6-8 так Лист ПТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 30.07.2015 р.                             

№ 14.1/12-Г-994 

2015 

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. 

Економіка.10-11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень). 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2016 р. № 826 

2016 

Фізика Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р.                         

7-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 



№ 804. 

Фізика і астрономія За новими навчальними програмами, затвердженими Міністерством 

освіти і науки України від 24.11.2017 р. № 1539. 

«Фізика і Астрономія 10-11класи» (рівень стандарту та профільний 

рівень), авторського колективу Національної академії педагогічних 

наук під керівництвом Ляшенка О.І.; 

«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського 

колективу Національної академії педагогічних наук під 

керівництвом Яцківа Я.Я. 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 24.11.2017 р. № 1539 

2017 

 Навчальна програма з фізики  7-8 класи за програмою «Інтелект 

України». 

7-8 так Затверджено ІІТЗО Міністерства освіти і 

науки України від 24.07.2015р.                              

№ 14.1/12-Г 

 

 Факультативний курс «Теорія й методика наукового дослідження». 10 так Лист ПТЗО від 10.10.2014 р.                                  

№ 14.1/12-Г-1616 

2014 

 Програма спецкурсу «Фізика в русі». 8 так Лист ПТЗО від 19.02.2014 р.                                

№ 14.1/12-Г-144 

2014 

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена 

наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 

7-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Програма для закладів загальної середньої освіти рівень стандарту, 

затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів рівень 

стандарту зі змінами, затверджена наказом МОН України 

від14.07.2016 р. № 826 

 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2016 р. № 826 

2016 

 Програма з хімії для 10-11 класів, академічний рівень 11 клас. 10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 28.10.2010 р. № 1021 

2010 

 Програма факультативного курсу з хімії «Розв’язування 

розрахункових задач» . 

11 так Лист ДНУ «Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти» Міністерства 

освіти і науки України від 18.02.2014 р.     

№ 14.1/12-Г-137 

2014 

Математика Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Математика 5-9 класи» (колектив авторів). 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Навчальна програма «Математика (рівень стандарту). 10-11 класи». 10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Навчальна програма «Математика  (профільний рівень). 10-11 

класи». 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Навчальні програми з математики  для учнів  10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, 

академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2016 р. № 826 

2016 

 Навчальна програма для поглибленого вивчення в 8-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів). 

8-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 17.07.2013 р. № 983 

2013 



 «Збірник програм з математики для до профільного навчання та 

профільної підготовки»  в частині варіативної скадової (упорядники 

Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.). 

5-11 так Лист ІМЗО від 22.12.2016 р.  № 2.1/12-Г-

901 

2016 

 Навчальна програма курс за вибором «Логіка» (авт. Митник О.Я.). 5 так Лист ІМЗО Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2018 р.  № 22.1/12-Г-96 

2018 

 Програма з математики за науково-педагогічним проектом 

«Росток». 

5-6 так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 22.08.2012 р. № 14.1/12-Г-257 

2012 

 Навчальна програма з математики 5-6 класи за програмою «Інтелект 

України». 

5-6  Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 р.  № 21.1/12-Г-1656 

2018 

 Навчальна програма з алгебри та геометрії  7-8 класи за програмою 

«Інтелект України». 

7-8 так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 р.  № 21.1/12-Г-1654 

Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 р.  № 21.1/12-Г-1655 

2018 

 Програма курсу за вибором «Логічними стежками математики 5-9 

класи» - К.: Генеза, 20104,-304 с. (авт. Апостолова Г.В., Бакал О.П.). 

9 так Лист ПТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2012 р. №14.1/12-Г-369 

2012 

 Спецкурс з математики « Алгебраїчні рівняння та їх системи». 7 так Лист ПТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 18.07.2014 р. № 14.1/12-Г-908 

 

 Збірник програм з математики для допрофільного навчання та 

профільної підготовки в частині варіативної складової (упорядники: 

Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.). 

5-11 так Лист ІМЗО Міністерства освіти і науки 

України від 04.07.2016 р. № 2.1/12-Г-440 

2016 

Економіка Програма для загальноосвітніх навчальних закладів,. Економіка 11 

клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Київ, 2010 рік. 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 28.10.2010 р. № 1021 

 

Еврика Навчальна програма з еврики  5-6 класи за програмою «Інтелект 

України». 

5-6 так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 р.  № 21.1/12-Г-1657 

 

Основи 

самоменеджменту 

Навчальна програма «Навчаємося разом» схвалена до використання 

в загальноосвітніх навчальних закладах, що працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України». 

7-Б, 

7-Д 

так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України від 24.07.2015 р. № 14.1/12-Г-949 

2015 

Навчаємось разом Програма «Навчаємось разом» для учнів 5-7 класи за програмою 

«Інтелект України». 

5-7 так Лист ДНУ «ІМЗО» Міністерства освіти і 

науки України від 02.03.2018р. № 22.1/10-

497 

2018 

Захист Вітчизни Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти, 

затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

Фізична культура Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Фізична культура 5-9 класи» (авт. М.В.Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук,  

В.В. Деревянко, Т.А. Дмітрієва, Е.А. Єрьоменко, І.Р. Захарчук, О.М. 

Лакіза, В.О. Сілкова). 

 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Нова навчальна програма для закладів загальної середньої освіти, 

затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 

10-11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

Трудове навчання 

(технології) 

Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 



804. 

 Навчальна програма з трудового навчання 5 класи за програмою 

«Інтелект України» (авт. Дятленко С.М., Гащак В.М., Тарара А.М., 

Терещук Б.М., Ходзицька І.Ю.). 

5 так Лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки 

України  від 27. 01.2015 р. №14.1/12-Г-7 

2015 

 Навчальна програма з трудового навчання 6 9класи за програмою 

«Інтелект України» (авт. С. М. Дятленко, В. М. Гащак, А. М. 

Тарара, Б. М. Терещук, В. І. Туташинський, Н. Б. Лосина, І. Ю. 

Ходзицька). 

 

6-9 так лист ІМЗО Міністерства освіти і науки 

України від 12. 02.2015 №1.4/12-Г-41 

2015 

Технології Нова навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 

(рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 

23.10.2017 р. № 1407. 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 р. № 1407 

2017 

 Нова навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 

(рівень стандарту, академічний рівень), авт. А. Терещук та ін. 

11 так   

Художньо-

естетичний цикл 

Оновлена програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Мистецтво. 5-9 класи» (авт. Л. Масол та ін..) , затверджена наказом 

МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 

5-9 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804 

2017 

 Навчальна програмам «Мистецтво» (рівень стандарту, профільний 

рівень) та відповідними типовими навчальними планами (накази 

МОН від 11.07.2017 р. № 995 та наказ від 24.11.2017 р. № 1541). 

10 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 11.07.2017 р. № 995 та від 24.11.2017 р.  

№ 1541 

2017 

 Програми «Мистецтво» (рівень стандарту, профільний рівень) та 

«Етика» та відповідними типовими навчальними планами (накази 

МОН від 27.08.2010 р. № 834 «Про затвердження  Типових 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня»). 

11 так Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 27.08.2010 р. № 834 

2010 

Місто мого дитинства Спецкурс « Місто мого дитинства. 5-6 класи». 5-6 так Методичний центр управління освіти та 

науки Дніпровської міської ради та 

міським комунальним закладом культури 

ДМР протокол  № 2 від 16.06. 2014 р. 

 

Основи здоров’я Навчальна програма «Основи здоров’я. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти. 

5-9 так Листа Міністерства освіти і науки України 

від 13.01.2017 р. 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 10.02.2017 р. № 52 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

№201 від 10.02.2017 р. 

 

 


