
Навчальні програми 

Інваріативної складової навчального плану 

для використання вчителями Ужгородської гімназії № 14 

2020-2021 н. р. 

 

Початкова школа 

1.  1 кл.-2 кл. – Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1–2 

класи), розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна – наказ МОН України 

№1272 від 08.10.2019.;  

3 кл. – Типова освітня програма початкової освіти, цикл ІІ (3–4 класи), 

розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна – наказ МОН України №1273 від 

08.10.2019.;  

4 кл. -  наказ МОН України № 407 від 20.04.2018. Таблиця 1 до Типової 

освітньої програми 

2. Англійська мова для учнів 1-3 класів за новим Державним стандартом 

початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою 

під керівництвом Р. Б. Шияна;  

- для учнів 4 класів за Державним стандартом початкової загальної освіти, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 

року № 462, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН від 

20.04.2018 № 405. 

 

Школа ІІ ступеня 

Навчальні 

предмети 

Назви навчальних програм 

5 клас 6 клас 7 

клас 

8 клас 9 клас 

 

Українська мова 

Навчальна програма для 5-9 класів ЗНЗ зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

Українська 

література 

Навчальна програма для 5-9 класів ЗНЗ: Українська література.  

 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 



Англійська мова  Державний стандарт базової та повної загальної середньої 

освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(базова середня освіта), розробленою на виконання Закону 

України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 

20.04.2018 № 408 

Мова 

національної 

меншини 

(російська мова) 

Навчальна програма для 5-9 класів ЗНЗ з навчанням 

українською мовою (початок вивчення з 5-го класу зі змінами) 

Укладачі: Л. Курач, В. Корсаков, В. Фідкевич,  

І. Ґудзик. 

Зарубіжна 

література 

Навчальна програма для 5-9 класів ЗНЗ, зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 

 

Історія України 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 

«Історія України. 5–9 та 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 21.02.2019 № 236).  

Всесвітня історія Навчальна програма для 

закладів загальної 

середньої освіти 

«Всесвітня історія. Історія 

України (інтегрований 

курс). 6 клас» (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

21.02.2019 № 236).  

Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти 

«Всесвітня історія. 7–9 класи» 

(наказ МОН від 07.06.2017 № 804).  

Правознавство - «Основи правознавства. 9 клас» 

(наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804). 

Музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво 

«Мистецтво. 5-9 класи» (оновлена), затверджена наказом 

Міністерства від 07.06.2017 №804) та з методичними 

рекомендаціями згідно листів МОН від 17.08.2016 № 1/9-437 (8 

клас); від 09.08.2017 № 1/9-436 (9 клас); 

Математика  «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом 

МОН від 07.06.2017 № 804. 

Алгебра - - «Математика. Навчальна програма 

для учнів 5–9 кл. ЗНЗ» (авт. 

М. Бурда), затвердженою наказом 

МОН України від 29.05.2015 № 585 

«Про затвердження змін до 

навчальних програм для ЗНЗ ІІ ст» 

Геометрія  - - 

 

 

Природознавство 

Навчальна програма з 

природознавства для 5 класів 

загальноосвітніх навчальних 

- 



закладів, затверджена наказом 

МОН від 07.06.2017 № 804. 

Біологія - Програма з біології для 6-9 класів, 

затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 № 804. 

Географія - Навчальна програма для 6-9 класів 

ЗНЗ, затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 № 804 

Фізика - 

 

Навчальна програма 7-9 класів, 

затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804.  

Хімія - 

 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Хімія. 7-9 

класи, затверджена наказом МОН 

від 07.06.2017 № 804. 

Трудове 

навчання 

Навчальна програма з трудового навчання 5-9 класів для ЗНЗ. 

затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. 

Інформатика Навчальна програма для 5-9 класів ЗНЗ: Інформатика. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання, затверджена наказом Міністерства від 07.06.2017 

№804) 

Основи здоров`я  «Основи здоров’я» у 5-9 класах здійснюватиметься за 

навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 

07.06.2017 № 804. 

Фізична 

культура 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фізична культура. 5-9 класи, затверджена наказом МОН від 

07.06.2017 № 804. 
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Навчальні предмети Програми Вчитель 

Музична грамота, 

сольфеджіо 

Програма з профільних 

предметів для спеціалізован. 

ЗОШ музичного профілю. 

Корнілова О. В., Гайдамака О. 

В., 2009. Рекомендовано МОН 

України (Лист №1/11 – 719 від 

13.03.2008) 

Гаврилець Н.М. 

Хоровий спів 

 

 Жабляк М. Д. «Схвалено для 

використання у ЗНЗ» 

(Протокол №1 від 24 червня 

2016 року) за рішенням комісії 

дисциплін художньо-

естетичного циклу  

Науково-методичної Ради з 

питань освіти Міністерства 

освіти і науки України  

(лист від 08.07.2016 року 

№2.1/12-Г-519) 

Улман Е. Й. 

Музичний інструмент К. Завалко. Музичний 

інструмент. Скрипка. 

В. Грицай. Скрипка. 

Гаврилець 

Н.М.,  

Улман Е. Й. 

 

 

Директор:      О. І. Легеза 
 


