
ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рівнем повної загальної 

середньої освіти у Мариничівському навчально-виховному комплексі «Родина» Усть-Путильської 

сільської ради Чернівецької області, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти  

  
1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування навчальних (освітніх) програм навчальних 

дисциплін 

Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік 

затвердження 

Українська мова. 10-11 класи. Програма для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання. − 

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

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804). 

так 
Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

 

2017 

Українська література. 10-11 класи. Програма для закладів 

загальної середньої. – К.: Освіта, 2013 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804). 

так 
Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

 

2017 

Зарубіжна література. 10-11класи. Програма для закладів 

загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 

2013 (зі змінами).  

так 
Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 
2017 

 

Історія України.10-11 класи. Навчальна програма для 

закладів загальної середньої освіти .  
так 

Наказ МОН України від 21.02.2019 №236. 
2019 

Всесвітня історія. 10-11 класи. Навчальна  програма для 

закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). 
так 

Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 
2017 



Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас. 

Навчальна  програма для закладів загальної середньої освіти 

(рівень стандарту). 

так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Мистецтво.  Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.  
так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Математика 10-11класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 
так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Біологія. Програма для 10-11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена). 
так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Географія.10-11 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Фізика і астрономія. 10-11 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика і 

астрономія»,10-11 класи».  

так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Хімія. 10-11класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів (оновлена). 
так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Інформатика. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Технології. «Навчальна програма з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 10- 11 класи» (рівень 

стандарту). 

так Наказ МОН України від 23.10.2017 
№1407. 

2017 



Фізична культура. 10-11класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. 

та інші). 

так Наказ МОН України від 23.10.2017 

№1407. 

2017 

Захист Вітчизни. Навчальна програма для навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти (рівень 

стандарту). 10-11 класи 

так Наказ МОН України від 23.10.2017  

№1407. 

2017 

Іноземні мови. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів, 10-11 класи. Рівень стандарту. 
так Наказ МОН від 23.10.2017 №1407.  2017 

Основи екології та природокористування. Навчальна 

програма факультативного курсу (8-11 класи) 
так Лист ІМЗО від 30.07.2018 №22.1/12-Г-605. 2018 

Фінансова грамотність. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 10(11) клас.  
так 

Лист МОН від 28.05.2019 №1/11-4995, 

№1/11-4962. 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 15 225 

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 
    

 

 

 

 

 


