
Перелік програм, 

за якими здійснюється вивчення предметів 

робочого навчального плану в 2022/2023 навчальному році 

у Початковій школі «Дивосвіт» Львівської міської ради 
 

Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах здійснюється відповідно до законів 

України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029року»;http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-

2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах),  Державного 

стандарту початкової загальної освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах). 

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за 

новим Державним стандартом у 2019/2020 навчальному році освітня програма закладу 

освіти може розроблятися на основі: 

для 1-2класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх 

програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268); 

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових 

освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407). 

 

 Програма укладена під керівництвом Романа Шияна та розроблена відповідно 

до Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти. 

 

Типова освітня програма початкової освіти (далі типова освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. 

Типова освітня програма визначає: 

 загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей; 

 перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями; 

 орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 

тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення; 

 рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 
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 загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 

взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

 


