
ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рівнем базової середньої освіти у 

Мариничівському навчально-виховному комплексі «Родина» Усть-Путильської сільської ради Чернівецької області, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту базової середньої освіти  
 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування навчальних (освітніх) програм навчальних 

дисциплін  

Наявність  

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 

Українська мова. 5 – 9 класи. Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» 

 

так 

Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Українська література. 5 – 9 класи. Програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 

5-9 класи» 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Зарубіжна література. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-

9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко 

О.М.) 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Історія України. Всесвітня історія.  Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 

Всесвітня історія. 5-9 класи» 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р., 

 зі змінами наказ МОН №236 від 

21.02.2019 р. 

  

2017 

2019 

Основи правознавства. Навчальна програма з основ 

правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів. (Автор: Ремех Т.О., Муза О.В., Євтушенко Р.І., 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 



Сутковий В.Л., Зорнік Т.Є., Лоха Л.О., Силенко В.В. 

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. «Мистецтво. 5-9 класи». 
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. «Математика. 5-9 класи» 
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Природознавство. Навчальна програма для 5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. «Природознавство» 

(колектив авторів) 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Біологія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. «Біологія. 6-9 класи» (колектив авторів) 
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Географія. Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів. «Географія»  
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Фізика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізика» 
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Хімія. 7-9 класи» (колектив авторів) 
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Трудове навчання. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів.  
так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. «Інформатика. 5-9класи (для учнів, які 

вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів). 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 



Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. «Основи здоров’я. 5-9 класи (колектив 

авторів) 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. «Фізична культура. 5-9 

класи» (авт. М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Дерев’янко, 

Т.А. Дмитрієва, Е.А. Єрьоменко, І.Р. Захарчук, О.М. Лакіза, 

Л.О. Сілкова). 

так Наказ МОН №1407 від 23.10.2017р. 2017 

Іноземні мови. Навчальні програми з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи. «Англійська 

мова» 

так Наказ МОН №804 від 07.06.2017р. 2017 

Етика. Адаптована програма для 5 класу, розроблена на основі 

Навчальної програми «Християнська етика в українській 

культурі» (автор-упорядник Красікова Г.І., науковий керівник 

Бех І.Д.) 

так 
Протокол №1 засідання 

педагогічної ради від 30.08.2021 

 

2019 

2021 

Християнська етика в українській культурі. Навчальна 

програма «Християнська етика в українській культурі» (автор-

упорядник Красікова Г.І., науковий керівник Бех І.Д.) 

так 
Лист ІМЗО від 21.11.2019 

№22.1/12-Г-1096 

 

2019 

 

Українознавство. Навчальна програма «Українознавство» 

(А.Ціпко, Т. Бойко, О. Газізова).  

5-11 класи. 

так 
Лист МОН від 10.08.2020 

№1/11-5310 

 

2020 

 

Розвиток хімічної науки. Навчальна програма 

факультативного курсу для 7 класу «Розвиток хімічної науки та 

його зв’язок із сучасною хімією» (автор Стеценко І.В.). 

так 
Лист ІМЗО від 04.05.2017 

№2.1/12-Г-96 

 

2017 



Фінансова грамотність. Навчальна програма  курсу за 

вибором «Родинні фінанси» для 5 клас (авт. Ткаченко О.В., 

Довгань А.І., Часнікова О.В., Гірченко Т.Д., Лапішко З.Я. та ін.) 

за заг. редакцією доктора економічних наук професора 

Смовженко Т.С. 

так 
Лист ІМЗО від 28.01.2020 

№22.1/12-Г-84 

 

2020 

 

Фінансова грамотність. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів курсу за вибором «Фінансово-грамотний 

споживач» для 6 класу (авт. Ткаченко О.В., Довгань А.І., 

Часнікова О.В., Гірченко Т.Д., Лапішко З.Я. та ін.) за заг. 

редакцією доктора економічних наук професора Смовженко 

Т.С. 

так 
Лист ІМЗО від 28.01.2020 

№22.1/12-Г-82 

 

2020 

 

Фінансова грамотність. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів курсу за вибором «Фінансова культура»  

для 7 класу (авт. Ткаченко О.В., Довгань А.І., Часнікова О.В., 

Гірченко Т.Д., Лапішко З.Я. та ін.) за заг. редакцією доктора 

економічних наук професора Смовженко Т.С. 

так 
Лист ІМЗО від 28.01.2020 

№22.1/12-Г-81 

 

2020 

 

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Програма 

корекційних занять з ЛФК для дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату (Остапенко Т.В., Авраменко Ю.В., Свистун Г.М.) 

так mon.gov.ua 

imzo. gov.ua 

2017 

Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція 

розвитку" (базова) для 5-9 класів для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату (Чеботарьова О.В., Іоганова Н.А., 

Топчій Н.Г.) 

так mon.gov.ua 

imzo. gov.ua 

2017 



Програма з корекційно-розвиткової роботи "Лікувальна 

фізична культура" для 5-9 класів для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 

психічного розвитку(Шеремет Б.Г., Сак Т.В., Соколова Г.Б., 

Маматова З.Р., Бабяк О.О., Мельниченко М.В.) 

так mon.gov.ua 

imzo. gov.ua 

2017 

Програма з корекційно-розвиткової роботи "Розвиток 

мовлення" для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку (Омельченко І.М., Федорович Л.О.) 

так mon.gov.ua 

imzo. gov.ua 

2016 

Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція 

розвитку" (корекція особистісного розвитку) для 5-9 класів 

спеціальних ЗНЗ для дітей із затримкою психічного розвитку 

(Логвінова О.П., Кучеренко О.Ю.) 

так mon.gov.ua 

imzo. gov.ua 

2016 

 

 

 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Відомості про інформаційне забезпечення 

Найменування виду інформаційного 

забезпечення 

Наявність (так/ні) Площа, кв. метрів Кількість місць Обсяг бібліотечного фонду 

1. Бібліотека 
так 52,5 м. кв. 7 16 294 

2. Книгосховище 
ні - - - 

3. Зал для видачі літератури 
ні - - - 

4. Читальний зал 
ні - - - 

5. Електронна бібліотека 
ні - - - 

6. Інтернет 
так 52,5 м. кв. 1 - 

7. Інше 
    

 

 


