
ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої освіти 

комунального закладу освіти «Петриківська неповна середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування 

навчальних програм 

навчальних дисциплін 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 

Навчальні програми для  

1-4 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів із 

навчанням українською 

мовою: «Українська 

мова», «Літературне 

читання», «Математика», 

«Природознавство», 

«Інформатика»,  

«Трудове навчання »,   

«Образотворче 

мистецтво»,  

«Музичне мистецтво», 

«Фізична культура», 

«Основи здоров’я»,  

«Я у світі». 

Так Міністерство освіти і 

науки, молоді та 

спорту України наказ 

№ 1050 від 

12.09.2011 ( зі 

змінами 

затвердженими 

наказом 

Міністерства освіти і 

науки України № 948 

від 05.08.2016) 

2011 

(2016) 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Українська мова. 5-9 

класи. 

так Міністерство освіти і 

науки України наказ 

№804 від 07.06.2017 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Українська література. 5-9 

класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ  

№804 від 07.06.2017 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Зарубіжна література. 5-9 

класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ  

№804 від 07.06.2017 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ  

2017 



Іноземна мова. 5-9 класи. №804 від 07.06.2017  

Програма для 

загальноосвітніх навчаль-

них закладів. Російська 

мова.5-9 класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ  

№804 від 07.06.2017 

2017 

 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Історія. 5-9 класи. 

 Міністерство освіти і 

науки України наказ 

№804 від 07.06.2017 

2017 

 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Правознавство. 9 клас. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ 

№804 від 07.06.2017 

2017 

 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Музичне мистецтво. 5-9 

класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ 

№804 від 07.06.2017 

2017 

 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Образотворче 

мистецтво.5-7 класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ 

№804 від 07.06.2017 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Мистецтво. 8-9 класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України наказ 

№804 від 07.06.2017 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Математика. 5-9 класи. 

Так Міністерство освіти і 

науки України 

наказ№804 від 

07.06.2017 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Природознавство. 5 

класи. 

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Біологія. 5-9 класи. 

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Географія. 6-9 класи.   

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 



Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Фізика. 7-9 клас. 

так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 

Програма для 

загальноосві 

тніх навчальних закладів. 

Хімія 7-9 клас. 

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Трудове навчання. 5-9 

класи. 

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Інформатика. 5-9 класи. 

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017р. 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Основи здоров’я. 5-9 

класи. 

Так Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017 

Програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Фізична культура. 5-9 

класи. 

Так 

 

Наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 №804 

2017 

 

 

2. Відомості про інформаційне забезпечення 

Найменування 

виду 

інформаційного 

забезпечення 

Наявність 

(так/ні) 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Кількість 

місць 

Обсяг бібліотечного 

фонду 

1.Бібліотека 

в тому числі: 

- зал для видачі 

літератури 

- читальний зал 

- книгосховище 

так 

 

так 

 

ні 

так 

25.5 

 

17.5 

 

- 

8.0 

 

 

 

- 

6593 

Підручники 2246 

1-4 класи: 

573 примірники 

5-9 класи: 

1673 примірники 
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3832  примірники 

Довідники: 

356 примірників 

Перекладні словники: 

2. Електронна 

бібліотека 
ні - - 

3. Інтернет так - - 

4. Інше - - - 



35 примірників 

Методична література: 

124 примірники 

 

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України 

Клас 

Найменува

ння 

навчальної 

дисципліни 

Автор 

підручника 

(навчально

го 

посібника) 

Найменуван

ня 

підручника 

(навчального 

посібника) 

Наймену-

вання 

видав-

ництва, 

рік 

видання 

 

Кількість 

примірників 

необхі

дно 

факти

чно 

1 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою  

 

«Астон» 

2012 
10 10 

1 

 

Українська 

мова 

Вашуленко 

М.С. 

Буквар: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 
10 10 

 

1 
Математика 

Скворцова 

С.О. 

Математика: 

підручник 

для 1 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

«Ранок» 

2018 
10 12 



мовою 

1 

 
Математика 

Богдано-

вич М.В. 

Математика: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2012 
10 10 

1 

 

Музичне 

мистецтво 

Лобова 

О.В. 

Музичне 

мистецтво: 

підручник 

для 1 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Школяр» 

2012 
10 10 

1 

 

Образотво-

рче 

мистецтво 

Калінічен-

ко О. 

Образотвор-

че 

мистецтво: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 
10 10 

1 

 

Основи 

здоров’я 

Гнатюк 

О.В. 

Основи здо-

ров’я: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2012 
10 10 



1 

 

Природозна

вство 

Грущинсь-

ка І.В. 

Природознав

ство: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 
10 10 

1 

 

Російська 

мова 

Лапшина 

І.М. 

Російська 

мова: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 
10 10 

1 

 

Трудове 

навчання 

Веремей-

чик І.М. 

Трудове нав-

чання: 

підручник 

для 1 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2012 
10 10 

 

1 

Українська 

мова 

Понома-

рьова К. 

 Буквар: 

підручник 

для 1 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

частина 1 

«Оріон» 

2018 
10 12 

 

1 

Українська 

мова 

Понома-

рьова К. 

Буквар: 

підручник 

«Оріон» 

2018 
10 12 



для 1 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

частина 2 

2 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Астон» 

2012 
6 11 

2 

 

Українська 

мова 

Савченко 

О.Я. 

Літературне 

читання: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 

 

6 
11 

2 

 
Математика 

Богдано-

вич М.В. 

Математика: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2012 

 

6 
10 

2 

 
Мистецтво 

Аристова 

Л. 

Музичне 

мистецтво: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

«Освіта» 

2012 

 

6 
10 



тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

2 

 

Основи 

здоров’я 

Гнатюк 

О.В. 

Основи 

здоров’я: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2012 

 

6 
10 

2 

 

Природозна

вство 

Грущинсь-

ка І.В. 

Природозна-

вство: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 

 

6 
11 

2 

 

Російська 

мова 

Лапшина 

І.М. 

Російська 

мова: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 

 

6 
10 

2 

 

Інформатик

а 

Корнієнко 

М.М. 

Сходинки до 

інформатики

: підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

«Ранок» 

2012 
6 11 



навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

2 

 

Трудове 

навчання 

Веремей-

чик І.М. 

Трудове 

навчання: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2012 

 

6 
10 

2 

 

Українська 

мова 

Вашуленко 

М.С. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 

 

6 

 

11 

 

2 Мистецтво 
Калінічен-

ко О. 

Образотвор-

че 

мистецтво: 

підручник 

для 2 класу 

загальноосві

тніх закладів 

з навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2012 
6 11 

 

1,2 

Українська 

література 
Стус Т.В. 

Хрестоматія 

сучасної 

української 

дитячої 

літератури 

для читання 

в 1, 2 класах 

серії 

«Старий 

лев» 

2016 

6 9 



«Шкільна 

бібліотека» 

 

1,2 

Українська 

література 
Стус Т.В. 

Хрестоматія 

сучасної 

української 

дитячої 

літератури 

для читання 

в 1, 2 класах 

серії 

«Шкільна 

бібліотека» 

«Старий 

лев» 

2018 

10 11 

3 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Астон» 

2013 
9 11 

3 

 

Українська 

мова 

Савченко 

О.Я. 

Літературне 

читання: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2013 

 

9 
11 

3 

 
Математика 

Богдано-

вич М.В. 

Математика: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2013 

 

9 
11 



3 

 
Мистецтво 

Аристова 

Л. 

Музичне ми-

стецтво: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2013 

 

9 
11 

3 

 

Основи 

здоров’я 

Гнатюк 

О.В. 

Основи 

здоров’я: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2013 

 

9 
11 

3 

 

Природо-

знавство 

Грущинсь-

ка І.В. 

Природознав

ство: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

 

«Освіта» 

2013 

 

9 
11 

3 

 

Російська 

мова 

Лапшина 

І.М. 

Російська 

мова: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2013 

 

9 
9 



3 

 

Інформати-

ка 

Корнієнко 

М.М. 

Сходинки до 

інформатики

: підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2013 

 

9 
11 

3 

 

Трудове 

навчання 

Веремій-

чик І.М. 

Трудове 

навчання: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2013 

 

9 
11 

3 

 

Українська 

мова 

Вашуленко 

М.С. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2013 

 

9 
11 

3 

 
Мистецтво 

Резніченко 

М.І. 

Образотворч

е мистецтво: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Навчальна 

книга – 

Богдан» 

2013 

9 11 



3 

 
Я у світі Бібік Н.М. 

Я у світі: 

підручник 

для 3 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Основа» 

2013 

 

9 
11 

3 

 

Природо-

знавство 

Трикоз 

С.В. 

Природознав

ство: 

підручник 

для 3 класу 

для учнів 

спеціальних 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів 

(F70)  з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Либідь» 

2017 
1 1 

4 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Астон» 

2015 
8 9 

4 

 

Інформати-

ка 

Корнієнко 

М.М. 

Інформатика

: підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2015 

 

8 
9 



4 

 

Українська 

мова 

Савченко 

О.Я. 

Літературне 

читання: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2015 

 

8 
9 

4 

 
Математика 

Богдано-

вич М.В. 

Математика: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 

 

8 
9 

4 

 
Мистецтво 

Резніченко 

М.І 

Образотворч

е мистецтво : 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Навчальна 

книга – 

Богдан» 

2015 

 

8 
8 

4 

 
Мистецтво 

Аристова 

Л. 

Музичне ми-

стецтво: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2015 

 

8 
8 

4 Основи Гнатюк 
Основи 

здоров’я: 
«Генеза» 

 

8 
8 



 здоров’я О.В. підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

2015 

4 

 

Природо-

знавство 

Грущинсь-

ка І.В. 

Природозна-

вство: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2015 

 

8 
9 

4 

 

Російська 

мова 

Лапшина 

І.М. 

Російська 

мова: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2015 
8 9 

4 

 

Трудове 

навчання 

Веремій-

чик І.М. 

Трудове нав-

чання: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 

 

8 
8 

4 

 

Українська 

мова 

Вашуленко 

М.С. 

Українська 

мова: 

підручник 

«Освіта» 

2015 

 

8 
10 



для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

 

4 

 

Я у світі Бібік Н.М. 

Я у світі: 

підручник 

для 4 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Основа» 

2015 

 

8 
9 

 

3,4 

Українська 

література 
Стус Т.В. 

Хрестоматія 

сучасної ук-

раїнської ди-

тячої літера-

тури для чи-

тання в 3,4 

класах серії 

«Шкільна 

бібліотека» 

«Старий 

лев» 

2016 

9 10 

 

3,4 

Українська 

література 
Стус Т.В. 

Хрестоматія 

сучасної 

української 

дитячої 

літератури 

для читання 

в 3,4 класах 

серії 

«Шкільна 

бібліотека» 

«Старий 

лев» 

2018 

8 10 

5 
Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова (5-й рік 

 навчання): 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

2013 7 11 



закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

5 

 

Інформати-

ка 
Морзе Н.В. 

Інформатика

: підручник 

для 5 класу 

загальноосві-

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2013 
7 11 

5 

 
Історія 

Пометун 

О.І. 

Історія 

України: 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2013 
7 11 

5 

 
Математика Істер О.С. 

Математика: 

підручник 

для 5 класу 

загальноосві-

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2013 
7 11 

5 

 

Музичне 

мистецтво 

Кондрато-

ва Л.Г. 

Музичне 

мистецтво: 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

«Навчальна 

книга – 

Богдан » 

2013 

7 11 



мовою 

5 

 

Образотво-

рче мисте-

цтво 

Железняк 

С.М. 

Образотворч

е мистецтво: 

підручник 

для 5 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2013 
7 11 

5 

 

Основи 

здоров’я 
Бех І.Д 

Основи здо-

ров’я: 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Алатон» 

2013 
7 11 

5 

 

Природо-

знавство 

Ярошенко 

О.Г. 

Природознав

ство: 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Світоч» 

2013 
7 11 

5 

 

Російська 

мова 

Рудяков 

О.М. 

Російська 

мова (5-й рік  

навчання) : 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

«Грамота» 

2013 
7 11 



мовою 

5 

 

Зарубіжна 

література 

Ніколенко 

О.М. 

Світова 

література: 

підручник 

для 5 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Грамота» 

2013 
7 11 

5 

 
Технології 

Сидоренко 

В.К. 

Трудове 

навчання 

(для дівчат) : 

підручник 

для 5 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2013 
3 7 

5 

 
Технології 

Сидоренко 

В.К. 

Трудове 

навчання 

(для хлопців) 

: підручник 

для 5 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2013 
4 5 

5 

 

Українська 

література 

Коваленко 

Л.Т. 

Українська 

література: 

підручник 

для 5 класу 

загальноосві-

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

«Освіта» 

2013 
7 11 



українською 

мовою 

5 

 

Українська 

мова 

Заболот-

ний О.В. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2013 
7 11 

 

5 

Українська 

література 

Авраменко 

О.М 

Українська 

література: 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з  

навчанням 

українською 

мовою 

«Грамота» 

2018 
7 11 

 

5 

Українська 

мова 

Заболот-

ний О.В. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2018 
7 11 

 

5 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова (5-й рік 

навчання): 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

«Астон» 

2018 
7 11 



українською 

мовою 

 

5 

Основи 

здоров’я 
Бех І.Д 

Основи 

здоров’я: 

підручник 

для 5 класу  

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Алатон» 

2018 
7 11 

5 

 

Російська 

мова 

Давидюк 

Л.В. 

Російська 

мова (5-й рік 

навчання) : 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Світоч» 

2018 
7 10 

 

5 

Природо-

знавство 

Ярошенко 

О.Г. 

Природознав

ство: 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Світоч» 

2018 
7 11 

 

5 

Зарубіжна 

література 

Ніколенко 

О.М. 

Зарубіжна 

література: 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

«Грамота» 

2018 
7 10 



українською 

мовою 

 

5 
Математика Істер О.С. 

Математика: 

підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2018 
7 11 

6 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова (6-й рік 

навчання): 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Астон» 

2014 
9 12 

6 

 
Біологія 

Костіков 

І.Ю. 

Біологія: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2014 
9 12 

6 

 
Історія 

Пометун 

О. 

Всесвітня 

історія. 

Історія 

України: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

«Освіта» 

2014 
9 12 



українською 

мовою 

6 

 
Географія Бойко В.М. 

Географія: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2014 
9 12 

6 

 

Інформати-

ка 
Морзе Н.В. 

Інформатика

: підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

 2014 
9 12 

6 

 
Математика Істер О.С. 

Математика: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2014 
9 12 

6 

 

Музичне 

мистецтво 

Кондрато-

ва Л.Г. 

Музичне 

мистецтво: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Богдан» 

2014 
9 12 

6 Образотво- Железняк Образотвор- «Генеза» 9 12 



 рче мистец-

тво 

С.М. че 

мистецтво: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

2014 

6 

 

Основи 

здоров’я 
Бех І.Д. 

Основи 

здоров’я: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Алатон» 

2014 
9 12 

6 

 

Російська 

мова 

Рудяков 

О.М. 

Російська 

мова (6-й рік 

навчання) : 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Грамота» 

2014 
9 12 

6 

 

Зарубіжна 

література 

Ніколенко 

О.М. 

Світова 

література: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Грамота» 

2014 
9 12 



6 

 
Технології 

Сидоренко 

В.К. 

Трудове 

навчання 

(для дівчат) : 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2014 
2 7 

6 

 
Технології 

Сидоренко 

В.К. 

Трудове 

навчання 

(для хлопців) 

: підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2014 
7 7 

6 

 

Українська 

література 

Коваленко 

Л.Т. 

Українська 

література: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх навчаль-

них закладів 

з навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2014 
9 12 

6 

 

Українська 

мова 

Заболот-

ний О.В. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 6 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

 2014 
9 12 



7 

 
Математика Істер О.С. 

Алгебра: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 
9 9 

7 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова  (7-й 

рік 

навчання): 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Астон» 

2015 
9 9 

7 

 
Біологія 

Запоро-

жець Н.В. 

Біологія: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2015 
9 10 

7 

 
Історія 

Пометун 

О.І. 

Всесвітня 

історія: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2015 
9 9 



7 

 
Географія 

Пестушко 

В.Ю. 

Географія: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

 2015 
9 9 

7 

 
Математика Істер О.С. 

Геометрія: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 
9 9 

7 

 

Зарубіжна 

література 

Волощук 

Є.В. 

Зарубіжна 

література: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчалних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 
9 9 

7 

 

Інформати-

ка 
Морзе Н.В. 

Інформатика

: підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2015 
9 9 

7 

 
Історія Гісем О.В. 

Історія 

України: 

підручник 

для 7 класу 

«Ранок» 

2015 
9 9 



загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

7 

 

Музичне 

мистецтво 

Кондрато-

ва Л.Г. 

Музичне 

мистецтво: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Навчальна 

книга – 

Богдан» 

2015 

9 9 

7 

 

Образотво-

рче мисте-

цтво 

Рубля Т.Є. 

Образотвор-

че 

мистецтво: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Перун» 

2015 
9 9 

7 

 

Основи 

здоров’я 
Бех І.Д. 

Основи 

здоров’я: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Алатон» 

2015 
9 9 

7 

 

Російська 

мова 

Баландіна 

Н.Ф. 

Російська 

мова (7-й рік 

навчання) : 

підручник 

«Час 

майстрів» 

2015 

9 9 



для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

7 

 

Українська 

література 

Міщенко 

О. 

Українська 

література: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 
9 10 

7 

 

Українська 

мова 

Заболот-

ний О.В 

Українська 

мова: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 
9 9 

7 

 
Фізика 

Бар’яхтар 

В.Г. 

Фізика: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2015 
9 10 

7 

 
Хімія 

Лашевська 

Г.А. 

Хімія: 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

«Генеза» 

2015 
9 9 



навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

7 

 
Технології 

Мачача 

Т.С. 

Трудове 

навчання 

(для дівчат) : 

підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2015 
5 5 

7 

 
Технології 

Терещук 

Б.М. 

Трудове 

навчання 

(для хлопців) 

: підручник 

для 7 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2015 
4 4 

8 

 
Математика Істер О.С. 

Алгебра: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2016 
9 11 

8 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова (8-й рік 

навчання): 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

«Астон» 

 2016 
9 11 



тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

8 

 
Біологія 

Матяш 

Н.Ю. 

Біологія: 

підручник 

для 8 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2016 
9 11 

8 

 
Історія Гісем О.В. 

Всесвітня 

історія: 

підручник 

для 8 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2016 
9 11 

8 

 
Географія 

Кобернік 

С.Г. 

Географія: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Літера 

ЛТД» 

2016 

9 11 

8 

 
Математика Істер О.С. 

Геометрія: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

«Генеза» 

2016 
9 11 



українською 

мовою 

8 

 

Зарубіжна 

література 

Волощук 

Є.В. 

Зарубіжна 

література: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

 2016 
9 11 

8 

 

Інформати-

ка 
Морзе Н.В. 

Інформатика

: підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Оріон» 

2016 
9 11 

8 

 
Історія Гісем О.В. 

Історія 

України: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2016 
9 11 

8 

 
Мистецтво 

Кондрато-

ва Л.Г. 

Мистецтво: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Навчальна 

книга – 

Богдан» 

2016 

9 11 



8 

 

Основи 

здоров’я 
Бех І.Д. 

Основи здо-

ров’я: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Алатон» 

2016 
9 11 

8 

 

Російська 

мова 

Баландіна 

Н.Ф. 

Російська 

мова (8-й рік 

 навчання) : 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2016 
9 11 

8 

 
Технології 

Мачача 

Т.С. 

Трудове 

навчання 

(обслуговую

чі види 

праці) : 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2016 
3 6 

8 

 
Технології 

Терещук 

А.І. 

Трудове нав-

чання 

(технічні 

види праці): 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

«Літера 

ЛТД» 

2016 

6 6 



навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

8 

 

Українська 

література 

Міщенко 

О. 

Українська 

література: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2016 
9 11 

8 

 

Українська 

мова 

Заболот-

ний О.В. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2016 
9 11 

8 

 
Фізика 

Бар’яхтар 

В.Г. 

Фізика: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2016 
9 11 

8 

 
Хімія 

Лашевська 

Г.А. 

Хімія: 

підручник 

для 8 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

«Генеза» 

2016 
9 11 



українською 

мовою 

9 

 
Математика Істер О.С. 

Алгебра: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

 2017 
8 10 

9 

 

Іноземна 

мова 
Карп’юк О. 

Англійська 

мова (9-й рік 

навчання): 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Астон» 

2017 
8 10 

9 

 
Біологія 

Остапчен-

ко Л.І 

Біологія: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2017 
8 10 

9 

 
Історія Гісем О.В. 

Всесвітня 

історія: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2017 
8 10 



9 

 
Географія 

Масляк 

П.О. 

Географія: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Аксіома» 

2017 
8 10 

9 

 
Математика Істер О.С. 

Геометрія: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

 2017 
8 10 

9 

 

Зарубіжна 

література 

Волощук 

Є.В. 

Зарубіжна 

література: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

 2017 
8 10 

9 

 

Інформатик

а 
Морзе Н.В. 

Інформатика

: підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Оріон» 

2017 
8 10 

9 

 
Історія Гісем О.В. 

Історія 

України: 

підручник 

для 9 класу 

«Ранок» 

2017 
8 10 



загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

9 

 
Мистецтво 

Масол 

Л.М. 

Мистецтво: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Освіта» 

2017 
8 10 

9 

 

Основи 

здоров’я 
Бех І.Д. 

Основи 

здоров’я: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Алатон» 

2017 
8 10 

9 

 

Правознав-

ство 

Наровлян-

ський О.Д. 

Основи 

правознавств

а: підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Грамота» 

2017 
8 10 

9 

 

Російська 

мова 

Баландіна 

Н.Ф. 

Російська 

мова (9-й рік 

навчання) : 

підручник 

для 9 класу 

«Ранок» 

2017 
8 10 



загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

9 

 
Технології 

Мачача 

Т.С. 

Трудове 

навчання 

(обслуговую

чі види 

праці) : 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Сиция» 

2017 
4 6 

9 

 
Технології 

Терещук 

А.Г. 

Трудове 

навчання 

(технічні 

види праці): 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Літера 

ЛТД» 

2017 

4 4 

9 

 

Українська 

література 

Міщенко 

О.І. 

Українська 

література: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2017 
8 10 



9 

 

Українська 

мова 

Заболот-

ний В.В. 

Українська 

мова: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2017 
8 10 

9 

 
Фізика 

Бар’яхтар 

В.Г. 

Фізика: 

підручник 

для 9 класу 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Ранок» 

2017 
8 10 

9 

 
Хімія 

Лашевська 

Г.А. 

Хімія: 

підручник 

для 9 класу 

загаль-

ноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням 

українською 

мовою 

«Генеза» 

2017 
8 10 

 

 

 

 


