
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АНДРІЇВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА - ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ»

 ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

вул.Державна, 26, с.Андріївка, Широківський район, Дніпропетровська обл., 53760
тел (05657)2-75-95, е-mileandriivska  _  szh  @  ukr  .  net   Код ЄДРПОУ 26239715

Перелік освітніх програм

комунального закладу «Андріївська середня загальноосвітня школа –
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Широківської районної ради 

на 2019-2020 навчальний рік

1. 1-2 класи:
Типова освітня програма для закладів  загальної  середньої  освіти під
керівництвом Савченко  О.Я.  (наказ  МОН  України  від  21.03.2018  №
268)

2. 3-4 класи:

  Навчальні  програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  із
навчанням  українською       мовою1-4  класі  .  Київ  ,Видавничий  дім
«Освіта»,  (наказ  МОН  від  20.04.2011  №462,  зі  змінами  наказ  МОН
України від 05.08.2016 №948).

3. Українська мова 
5-  9  класи  .  Програма  для  закладів  загальної  середньої  освіти   з
українською мовою навчання .- К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 9 зі
змінами , затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804).
10-11 класи. 

4. Українська література.
5-9  класи   Українська  література.  Програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів .
(наказ МОН України № 52 від 13.01.2017 року та №201 від 10.02.2017р)
10-11  класи.  Українська  література.  Програма  для  профільного
навчання  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  .  Філологічний
напрям (профіль  –  українська  філологія).  Профільний рівень.  (Наказ
МОН України №102 від 28.10.2010).

5. Зарубіжна література.
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5-9  класи.  Світова  література.   Програма  для  закладів  загальної
середньої  освіти  .-  К.:Видавничий  дім  «Освіта»,  2013  (зі  змінами  ,
затвердженими наказом МОН  від 07.06.2017 №804)
10-11 класи  нова навчальна програма (рівень стандарту) ,  затверджена
наказом МОН від 23.10.2017 №1407

6. Іноземна мова 
1- 2 класи. Іноземна мова . типова освітня програма , розроблена під

керівництвом  О.Я.Савченко(Постанова  КМУ  від  21  лютого  2018
року №87).

3-4 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти
І ступеня (початкова освіта), затверджена наказом МОН від 20.04.2018
№405. (Постанова КМУ від 20 квітня 2011 року №462).

5-9 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти
ІІ   ступеня(  базова  середня  освіта  ),  яка  розроблена  на  виконання
Закону  України  «Про  освіту»,  затвердженою  наказом  МОН  від
20.04.2018 №408. (Постанова КМУ від 23 листопада 2011 року №1392).

10-11 класи.

Типова  освітня  програма  закладів  загальної  середньої  освіти  ІІІ
ступеня, яка розроблена на виконання Закону України « Про освіту» і
затверджена наказом МОН від 20.04.2018 №407(Постанова КМУ від 23
листопада 2011 року №1392)

7. Історія 
Історія  України  .5-9  класи,  затверджено  наказом  МОН  України  від
21.02.2019 №236.
Всесвітня історія .7-9 класи,  затверджено наказом МОН України від
07.06.2017 №804.
Історія  України.  Всесвітня  історія  .10-11 класи,  затверджені  наказом
МОН України від 21.02.2019 №236.
Історія України 10-11 класи . Навчальна програма затверджена наказом
МОН від 23.10.2017 №1407.

          8. Правознавство.

             Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Правознавство
10  клас.  Рівень  стандарту.  Академічний  рівень.(наказ  МОН  України  від
14.07.2016 № 826).

9.Громадянська освіта.



Громадянська освіта ( інтегрований курс) . Програма для 10 класу .ЗНЗ
(затверджена наказом МОН №1407 від 23.10.2017 )

10.Біологія.

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх начальних закладів
(оновлена), затверджена наказом МОН України від07.06.2017 № 804.
Програма  з  біології  та  екології  для  10-11  класів  закладів  загальної
середньої освіти рівень стандарту , затверджена наказом МОН України
від 23.10.2017 №1407.

     11.Географія.

6-9 класи. Програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017
№804.
10 клас. Географія: регіони та країни . Рівень стандарту .( Наказ МОН
України від 23.10.2017 №1407.
11 клас. Курс «Географічний простір землі», рівень стандарту .(Наказ
МОН України від 23.10.2017  № 1407).
11.Фізика і астрономія.
7-9 класи.
Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  «Фізика  7-  9
класи»(програма  затверджена  наказом  МОН  України  від  07.06.2017
№804)
10-11 класи
«Фізика  і  астрономія  10-11  класи»(рівень  стандарту)  авторського
колективу під керівництвом Ляшенка О.І. (затверджена наказом МОН
України №1539 від 24.11.2017).

     12.Хімія

7-9 класи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Хімія .7-9 класи,
затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
10-11 класи
Програма з хімії для 10-11 класів загальної середньої освіти .  Рівень
стандарту.
(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407)

     13.Математика 

5-9 класи
Навчальна програма для загальноосвітніх  навчальних закладів  (наказ
МОН України від 07.06. 2017 №804).
10-11 класи



Навчальна  програма  з   математики  для  учнів  10-11  класів
загальноосвітніх навчальних закладів . Рівень стандарту. (Наказ МОН
від 20.04.2018 № 408).

      14.Інформатика 

1-2 класи
Типова  освітня  програма  для  закладів  загальної  середньої  освіти
розроблена під  керівництвом О.Я.Савченко (наказ  МОН України від
21.03.2018 №268)
3-4 класи

3.4Класи.  Навчальні  програми  для  загальноосвітніх  навчальних
закладів  із  навчанням  українською  мовою1-4  класі  .
Київ,Видавничий  дім  «Освіта»,  (наказ  МОН  від  20.04.2081
№407)

5-9 класи
Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.(наказ  МОН
України від 07.06.2017 №804)

            10-11 класи

Інформатика.  Навчальна  програма  для  учнів  10-11  класів
загальноосвітніх навчальних закладів . Рівень стандарту.( затверджена
наказом МОН від 23  жовтня 2017 № 1407).
15. Фізична культура 
1-2 класи. Типова освітня програма для закладів  загальної  середньої
освіти  розроблена  під  керівництвом  О.Я.Савченко  (  наказ  МОН
України від 21.03.2018 №268).
3-4  класи.  Навчальні  програми  для  загальноосвітніх  навчальних
закладів із навчанням українською мовою1-4 класі . Київ ,Видавничий
дім «Освіта», ( наказ МОН від 20.04.2011 №462, зі змінами наказ МОН
України від 05.08.2016 №948).
5-9  класи.  Навчальна  програма  з  фізичної  культури  для
загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ( затверджені наказом
МОН від 23.10.2017 №1407).
10-11  клас.  Начальна  програма  з  фізичної  культури  для
загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класів ( рівень стандарту) 
( наказ МОН від 23.10.2017 №1407).
16. Захист Вітчизни 
10-11  класи   «Захист  Вітчизни»  (для  навчальних  закладів  системи
загальної середньої освіти) ( наказ МОН України від 27.08.2010 №834,
зі змінами , що внесено наказом МОН від 29.05.2014 №657).
17. Трудове навчання 



5-9  класи.  Навчальна  програма  з  трудового  навчання  для  закладів
загальної середньої освіти 5-9 класи . (оновлена) (затверджена наказом
МОН України від 07.06.2017 №804).
10-11 класи . Технології 10-11 класи. Навчальна програма (затверджена
наказом МОН від 23.10.2017 №1407)
18 Природознавство 
5 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ( наказ МОН
України від07.06.2017 №804.
19.  5-  9  класи.  Основи  здоров'я.  Програма  для  загальноосвітніх
навчальних  закладів  (Постанова  КМУ  від  23.11.2011р  №1392)  з
урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти
 (Постанова  КМУ20.04.2011  р.  №462)  та  відповідно  до  положень
«Концепції нової української школи» (2016р).( Наказ МОН України від
06.06.2012 №664)
20. Російська мова 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів із
навчанням  української  мови  (наказ  МОН  України  від  06.06.2012
№664).
21.  Мистецтво.  5-9  класи.  Навчальна  програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів 
( наказ МОН України від 07.06.2017 №804).

Директор школи                     Л.І.Карпець

 


