
 

Перелік навчальних програм І ступеня навчання  

для учнів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня  школа     

І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

   (затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584) 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної програми 

1.  Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

2.  Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

2–4 класів 

3.  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2–4 класи 

4.  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи 

5.  Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–

4 класи 

6.  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

7.  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

8.  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

9.  Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

10.  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 

класи 

11.  Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою навчання 1-4 класи  

12.  Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 

13.  Освітня програма початкової школи. Педагогічна технологія «Росток» 

14.  Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під 

керівництвом Савченко О.Я. 

15.  Українознавство.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авт. 

Кононенко П.П., Присяжна Т.М. Лист МОН України  від 27.12.2013 № 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/28.-rusyazyik-1-4-shknavchukrmovoyu.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf


Перелік навчальних програм ІІ ступеня навчання  

для учнів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня  школа     

І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області»  

(затверджені наказами МОН 2017 р.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної програми 

1 
Українська мова. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

2 
Українська література. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

3 

Іноземна мова. Навчальні програми  з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціальних шкіл з поглибленим вивченням 

іноземних мов. 

4 
Зарубіжна література. Світова література. 5-9 клас. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

5 
Російська мова.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. 

6 Всесвітня історія. Історія України. 5-9 класи. 

7 
Основи правознавства.  Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

8 
Математика. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

9 Математика. 5-9 класи.  Освітня програма. Педагогічна технологія «Росток» 

10 Географія. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

11 
Природознавство. Біологія. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

12 Фізика. 7-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

13 Хімія. 7-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

14 
Основи здоров’я. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

15 
Фізична культура. Навчальна програми з фізичної культури для 

загальноосвітніх закладів. 5-9 класи. 

16 

Образотворче мистецтво. Музичне мистецтво. Інтегрований курс 

«Мистецтво».  Програма  «Мистецтво. 5-9 класи» для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання. 

17 
Художня культура. 9 клас.  Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

18 
Інформатика. 5-9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 



Перелік навчальних програм ІІІ ступеня навчання (10 клас) 

для учнів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги  

Полтавської міської ради Полтавської області 

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 

 

 

 
№ 

п/п 

Назва навчальної програми 
Рівень вивчення 

1.  Українська мова Рівень стандарту 

2.  Українська література Рівень стандарту 

3.  Англійська мова Рівень стандарту 

4.  Зарубіжна література Рівень стандарту 

5.  Історія України Профільний рівень 

6.  Всесвітня історія Профільний рівень 

7.  Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 

8.  Математика Рівень стандарту 

9.  Біологія і екологія Рівень стандарту 

10.  Географія Рівень стандарту 

11.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М.) 

Рівень стандарту 

12.  Хімія Рівень стандарту 

13.  Фізична культура Рівень стандарту 

14.  Захист Вітчизни Рівень стандарту 

15.  Інформатика Рівень стандарту 

16.  Технології Рівень стандарту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік навчальних програм ІІІ ступеня навчання (11 клас) 

для учнів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 20 імені Бориса Серги  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

 (затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826) 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної програми Рівень вивчення 

1.  Українська мова  рівень стандарту  

2.  Українська література рівень стандарту  

3.  Астрономія  рівень стандарту 

4.  Біологія  рівень стандарту  

5.  Всесвітня історія  рівень стандарту 

6.  Екологія  рівень стандарту 

7.  Економіка  рівень стандарту,  

8.  Зарубіжна література  академічний рівень 

9.  Англійська мова  академічний рівень  

10.  Захист Вітчизни  рівень стандарту 

11.  Інформатика  рівень стандарту 

12.  Історія України  рівень стандарту  

13.  Людина і світ  рівень стандарту 

14.  Математика  рівень стандарту  

15.  Технології  рівень стандарту 

16.  Фізика  рівень стандарту 

17.  Хімія  рівень стандарту  

18.  Фізична культура  рівень стандарту  

19.  Художня культура  рівень стандарту  

 

 
 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/biology-st-16.08.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/biology-st-16.08.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/biology-st-16.08.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/biology-st-16.08.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/biology-st-16.08.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/biology-st-16.08.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/zarubizhna-akadem.-riven.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/1-eng-ak.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/1-informatika-standart-10-11-final.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/s-stor-ya-ukra-ni-10-11-standart.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/s-stor-ya-ukra-ni-10-11-standart.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/matematika-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/matematika-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/physics-st-20.05.2016.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/chemistry-st-20.05.2016.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/fizk-st.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/hud-kult-st.pdf

