
                         
ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої 

діяльності  комунального закладу «Середня загальноосвітня школа 

№2 м. Покров Дніпропетровської області»  у сфері загальної 

середньої освіти 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

 

Найменування навчальних 

програм навчальних дисциплін 

Наявність(

так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 

Українська мова. 

 Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою. 1-4 класи 

Так   Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Літературне читання. 

 Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою. 2-4 класи 

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.). 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Математика.  

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою. 1-4 класи

    

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Інформатика. Навчальна 

програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 2–4 класів  

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 



(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

Природознавство.  

 Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою. 1-4 класи

     
  

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Я у світі.  

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою. 3-4 класи 

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Основи здоров’я.   

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою. 1-4 класи 

Так Затверджено 

Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Читання. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за 

Так  «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних 

2014 



науково-педагогічним проектом 

« Інтелект України» 1-4 класи  

закладах» (лист 

ІІТЗО Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

04.07.2014 № 

14.1/12-Г-1096) 

Українська мова  

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

« Інтелект України» 1-4 класи. 

Так «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах» (лист 

ІІТЗО Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

04.07.2014 № 

14.1/12-Г-1094) 

2014 

Математика 

 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

« Інтелект України» 1-4 класи.  

Так «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах» (лист 

ІІТЗО Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

04.07.2014 

№14.1/12-Г-1093) 

2014 

Навчаємося разом 

 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

« Інтелект України» 1-4 класи. 

Так «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах» (лист 

ІІТЗО Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

04.07.2014 № 

14.1/12-Г-1092) 

2014 

Людина і світ. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які працюють за 

науково-педагогічним проектом 

« Інтелект України» 1-4 класи. 

Так «Схвалено для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах» (лист 

ІІТЗО Міністерства 

2014 



освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

04.07.2014 

№14.1/12-Г-1097) 

Фізична культура . 1 -4 класи   Так  Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Мистецтво. 1-4 класи 

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою.  

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Російська мова. 1-4 класи 

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою.  

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 

Трудове навчання. 1-4 класи 

Навчальні програми для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням 

українською мовою.  

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

2011р.  (зміни– 

2016р.) 



освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

Іноземна мова 1-4 класи 

Навчальні програми  з іноземних 

мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивчення 

іноземних мов 

Так Міністерство  

молоді та спорту 

України 

(наказ № 1050 від 

12.09.2011 р. зі 

змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти та науки  

України   №948, від 

05.08.2016 р.) 

2016 

Сходинки до медіа грамотності 

2 -4 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 2-4 класів із навчанням 

українською мовою, а також 

російською та іншими мовами 

національних меншин 

Так  Ухвалено науково – 

методичною 

комісією галузі 

знань 

«Журналістика та 

інформація» 

науково-методичної 

ради Міністерства 

освіти і науки 

України(протокол 

№ 60 від 

04.06.2014) 

2014р. 

Українська мова. 5-9 класи.  

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

українською мовою навчання 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   

2013 р. зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки  України   

№804, від 

07.06.2017 р.) 

2013р.( зміни – 

2017 р.) 

Українська література. 5-9 класи. 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  2013 р. зі 

змінами, внесеними 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки  України   

№804, від 

07.06.2017 р.) 

2013р.( зміни – 

2017 р.) 

Зарубіжна література. 5-9 класи 

 Програма для загальноосвітніх 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

2013р.( зміни – 

2017 р.) 



навчальних закладів . (наказ 2013 р. зі 

змінами, внесеними 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки  України   

№804, від 

07.06.2017 р.) 

Російська мова . 5-9 класи  

(початок вивчення з 1 

класу)Програма для  

загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою 

навчання 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ 2013 р. зі 

змінами, внесеними 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки  України   

№804, від 

07.06.2017 р.) 

2013р.( зміни – 

2017 р.) 

Російська мова . 5-9 класи  

(початок вивчення з 5 класу ) 

Програма для  загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

українською мовою навчання 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ 2013 р. зі 

змінами, внесеними 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки  України   

№804, від 

07.06.2017 р.). 

2013р.( зміни – 

2017 р.) 

Іноземна мова 5-9 класи 

Навчальні програми  з іноземних 

мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивчення 

іноземних мов 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ № 585 від 

29.05.2015 р. зі 

змінами, 

затвердженими  

наказом МОН 

України №804 від 

07.06.2017р.) 

2015р.( зміни – 

2017 р.) 

Історія України. Всесвітня 

історія.5-9 класи . Навчальна  

програма  для  загальноосвітніх  

навчальних  закладів 

 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017р. )   

2017 р 

Навчальна програма  

з основ правознавства  

для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 

 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017) 

 

2017 р 

Мистецтво 5-9 класи Так  Міністерство освіти 2017 р 



Навчальна  програма  для  

загальноосвітніх  навчальних  

закладів 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.  ) 

Основи здоров’я. 5-9-х класи. 

Програма для загальноосвітніх  

навчальних  закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.  ) 

2017 р 

Математика 5-9 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.) 

2017 р 

Інформатика.5-9 класи 

Навчальна програма для учнів 5-

9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (для учнів, 

які вивчали інформатику в 2-4 

класах) 

Так  Міністерство 

освіти і науки  

України (наказ   

№ 804 від 

07.06.2017р. 

2017 р 

Природознавство Програма для 5 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Так  Міністерство 

освіти і науки  

України (наказ   

№ 804 від 

07.06.2017р) 

2017р 

Географія  

Навчальна  програма  для  6-9 

класів загальноосвітніх  

навчальних  закладів 

 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.) 

2017 р 

Біологія  

Навчальна  програма  для  6-9 

класів  загальноосвітніх  

навчальних  закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ № 804 від 

07.06.2017р.) 

2017 р 

Фізика 7-9 класи 

 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.) 

2017 р 

Хімія 7-9 класи 

Навчальна програма  для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Так Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.) 

2017 р  

Трудове навчання 5-9 класи 

Навчальна програма  для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 804 від 

07.06.2017р.) 

2017 р 

Медіакультура 5-9 клас 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

Так  Лист ІМЗО від 

28.11.2016 №2./12-Г 

-831.Схвалено для 

2016 р 



закладів використання в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах Протокол 

№12 від 3.11.2016.  

Європейський вибір України 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 10-11 класи 

Так Затверджено 

Постановою 

Кабінету Міністрів 

України №  594 від 

02.08.2008 

2008 р 

Навчальна програма з фізичної 

культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5 -9 класи 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

23.10.2017 № 1407 

2017 

Українська література 10-11 

класи 

Програма для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Філологічний напрям (профіль – 

українська філологія) 

Профільний рівень  

Так  Міністерство 

молоді та спорту 

України ( наказ 

№1012 від 

28.10.2010р., зі 

змінами, 

затвердженими 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

14.07.2016 № 826) 

2010 (зміни -

2016) 

Українська мова  10-11 класи 

Програма для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Філологічний напрям (профіль – 

українська філологія) 

Профільний рівень  

Так Міністерство, 

молоді та спорту 

України (наказ 

№1012 від 

28.10.2010р.) 

2010р  

Англійська мова .10-11 класи. 

Навчальні програми з іноземних 

мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням 

іноземних мов  

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 826 від 

14.07.2016) 

2016 р. 

Математика . Навчальні 

програми для учнів 10-11  класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (рівень стандарту, 

академічний рівень, профільний 

рівень, поглиблене вивчення) 

 Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   № 826 від 

14.07.2016) 

2016 р. 

Зарубіжна література. 10-11 Так Міністерство 2010 р. 



класи. Програма для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Філологічний напрям. 

Профільний рівень 

 

 

 
 

 

 молоді та спорту 

України (наказ від 

28.10.2010 № 1021) 

 

 

Іноземні мови Програма з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 10-11 класи (Рівень 

стандарту. Академічний рівень. 

Профільний рівень) 

 

Так Міністерства освіти 

і науки України 

(Лист від 

22.02.2008р № 122 ) 

2008 р. 

Історія України 10-11 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Рівень стандарту  

  

 

 Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ від 

14.07.2016 року № 

826) 

2016 р. 

Всесвітня історія  10―11 класи  

Програма  для загальноосвітніх 

навчальних закладів   

Рівень  стандарту/Академічний 

рівень 

  

 

  

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

14.07.2016 №826) 

2016 р. 

Правознавство 10 клас  Програма 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Рівень стандарту / Академічний 

рівень  

 

  

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

14.07.2016 №826) 

2016 р. 

Людина і світ 11 клас  

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Рівень стандарту / Академічний 

рівень 

 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

28.10.2010 № 1021) 

2010р 



Художня культура  10-11 класи 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів Рівень 

стандарту  

 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ № 804  від 

07.06.2017р.  ) 

2017 р 

 Фізика та астрономія . Програма 

для профільного навчання для 

10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ № 826 від 

14.07.2016) 

 2016р. 

Астрономія . 10-11 кл Навчальна 

програма загальноосвітніх 

навчальних закладів   

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 1021 від 

28.10.2010р) 

2010р 

Біологія Програма з для  10-11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів:рівень 

стандарту  

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 1021 від 

28.10.2010 зі 

змінами , 

затвердженими 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки України № 

826 від 14.07.2016) 

2010 р (зміни- 

2016р) 

Географія . Економіка     

 Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів . 10-11 

класи(рівень стандарту, 

академічний рівень, профільний 

рівень) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 1021 від 

28.10.2010 зі 

змінами , 

затвердженими 

наказом 

Міністерства освіти 

і науки України № 

826 від 14.07.2016 

2010 р (зміни- 

2016р) 

Хімія   10-11 класи  Програма з 

загальноосвітніх навчальних 

закладів . Рівень стандарту 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 1021 від 

28.10.2010 зі 

змінами , 

затвердженими 

наказом 

Міністерство освіти 

і науки України 

 № 826 від 

14.07.2016 

2010 р (зміни- 

2016р) 



Екологія. Програма для 

профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (рівень стандарту, 

академічний , профільний )  

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 1021 від 

28.10.2010 ) 

2010р 

Технології.10-11класи 

Навчальна програма  Рівень 

стандарту, академічний рівень 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 1021 від 

28.10.2010р) 

2010 р 

Захист Вітчизни 10-11 класи 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  № 826 від 

30.07.2015) 

2015р 

Інформатика  10-11 класи 

Навчальна програма для учнів 

10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів . Рівень 

стандарту 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   № 826 від 

14.07.2016) 

2016р 

Навчальна програма з фізичної 

культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів 10-11 класи. 

Рівень стандарту  

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   № 1407 від 

23.10.2017 р) 

2017р 

Програма “Основи 

християнської етики для учнів 1-

4, 7-11 класів”  

Так  Рекомендована  

Міністерством 

освіти і науки 

України (Лист 1/ІІ-

6347  від 13 липня 

2010 року) 

2010р 

Українська мова 8 клас 

Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017   № 804) 

2017р 

Українська література 8 клас 

Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017  № 804) 

2017р 

Російська мова 8 клас 

Програми та рекомендації до 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

2017р 



розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

(наказ   від 

07.06.2017   № 804) 

Англійська мова 8 клас  

Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  МОНУ  

від 07.06.2017 № 

804) 

2017 р 

Зарубіжна література 8 клас 

Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

07.06.2017   № 804) 

2017 р 

Історія України 8 клас  

 Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017   № 804) 

2017р 

Всесвітня історія 8 клас 

Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

07.06.2017  № 804) 

2017р  

Алгебра 8 клас 

 Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017  № 804) 

2017р 



Геометрія 8 клас  Програми та 

рекомендації до розподілу 

програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017  № 804) 

 

Фізика 8 клас   Програми та 

рекомендації до розподілу 

програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017 № 804) 

2017р. 

Біологія 8 клас   Програми та 

рекомендації до розподілу 

програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ   від 

07.06.2017 № 804) 

2017р  

Географія 8 клас  Програми та 

рекомендації до розподілу 

програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

07.06.2017  № 804) 

2017р 

Хімія  8 клас  Програми та 

рекомендації до розподілу 

програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

07.06.2017  № 804) 

2017р 

Основи здоров’я 8 клас  

Програми та рекомендації до 

розподілу програмного матеріалу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для 5-9 класів 

інтенсивної педагогічної корекції 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

07.06.2017 № 804) 

2017р 



(для дітей із затримкою 

психічного розвитку) 

Українська мова 9 клас  

Програми для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

26.08.2008 р. № 778 

зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерством 

освіти і науки 

України від 

09.04.2015 № 416 )  

2008р (зміни 

2015р) 

Українська література 9 клас 

Програми для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  26.08.2008 р. 

№ 778 зі змінами 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416 )  

2008р (зміни 

2015р) 

Історія України 9 клас Програми 

для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  26.08.2008 р. 

№ 778 зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416)  

2008р (зміни 

2015р) 

Математика 9 клас Програми для 

5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

26.08.2008 р. № 778 

 зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416)  

2008р (зміни 

2015р) 

Природознавство 9 клас 

Програми для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

26.08.2008 р. № 778 

зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416 ) 

2008р (зміни 

2015) 



Географія 9 клас Програми для 

5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  26.08.2008 р. 

№ 778 зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416)  

2008р (зміни 

2015р) 

Фізика та хімія у побуті 9 клас 

Програми для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

26.08.2008 р. № 778 

зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416 ) 

2008р (зміни 

2015р) 

Основи здоров’я 9 клас 

Програми для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

26.08.2008 р. № 778 

зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015 № 416 ) 

2008р (зміни 

2015р) 

Соціально – побутове 

орієнтування 9 клас  Програми 

для 5-10 класів  

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей 

Так  Міністерство освіти 

і науки  України 

(наказ  від 

26.08.2008 р. № 778 

зі змінами , 

внесеними наказом 

Міністерства освіти 

і науки України від 

09.04.2015р  № 416)  

2008р (зміни 

2015р) 

 

Директор школи                       Л.С.Мякотіна  


