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Н а Ваш  інформаційний запит від 02.04.2019 №  ЗП І-Л-334/0-19 щодо 

оновлених навчальних програм для 1-4 класу інформуємо.

В ідповідно до статті 1 Закону У країни «Про доступ до публічної 

інформації» публічна інформація -  це відображ ена задокум ентована будь-якими 

засобами на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 

процесі виконання суб’єктами владних повноваж ень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноваж ень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 

цим Законом.

У м еж ах компетенції надсилаємо:

- копію  наказу М іністерства освіти і науки України від 05.08.2016 2016 №

948 «Про затвердж ення змін до навчальних програм для 1-4-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів» https://m on.gov.ua/ua/osvita/zagalna- 

зегеОпуа-оьуіїа/паусІїаІт-рпщгаті/паусІїаІпі-ргоцгаті-ОІуа-росІїаїкоуоуі-ьІікоІі;

- оновлені навчальні програми для 1-4 класів розм іщ ено за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show /v0948729-16;

- копію  листа М іністерства освіти і науки У країни від 17.08. 2016 

№  1/9-437 «Щ одо методичних рекомендацій про викладання навчальних 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- копію  листа М іністерства освіти і науки У країни від 10.08.2019 №  1/11-

8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти» за 

посиланням https://m on.gov.ua/ua/npa/pro-bezoplatnist-zdobuttva-povnovi-

гаеаІпоуі-ьегеОпоуі-озуЩ.

О дночасно інформуємо, що відповідно до статті ЗО Закону У країни «Про 

загальну середню  освіту» держ авний стандарт загальної середньої освіти - 

зведення норм і положень, що визначаю ть держ авні вимоги до освіченості учнів 

і випускників ш кіл на відповідному рівні загальної середньої освіти та гарантії
. МІ НІ СТЕРСТВО ОСВІ ТИ І  НАУКИ УКРАЇ НИ

держави у и досягненні. и/и-з4в4 від 04.04. 2019

7940566635
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Виконання Держ авних стандартів початкової, базової і профільної 

загальної середньої освіти є обов’язковим для закладів освіти, щ о забезпечують 

здобуття відповідної освіти.

Заступник М іністра В. А. Карандій

Лотоцька, 4814768


