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Департаментам (управлінням) 
освіти і науки обласних, 
Київської міської державних 
адміністрацій
Інститутам післядипломної 
педагогічної освіти 
Закладам загальної середньої 
освіти
Розробникам освітніх програм 

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України нагадує, що згідно з частиною другою 
статті 67 Закону України «Про освіту» та з Положенням про Державну службу 
якості освіти України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. № 168, затвердження освітніх програм загальної 
середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових) 
належить за результатами проведення відповідних експертиз до повноважень 
Державної служби якості освіти (далі -  Служба).

За інформацією Служби (лист від 24.05.2018 № 01-21/329), до неї було 
подано 8 освітніх програм:

«Освітня програма для 1-2 класу за системою розвивального навчання Д. 
Б. Ельконініа, В. В. Давидова та ін.» (автори І. П. Старагіна, Г.М. Захарова, Г.В. 
Жемчужкіна, К.І. Пінсон, О.А. Перепелиця, Н. П. Сосницька);

«Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною 
технологією «Росток» (автор Т.О. Пушкарьова);

«Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» (авторський 
колектив Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник 
В.О. Огнев'юк);

«Освітня програма «На крилах успіху» для учнів 1-2-х класів закладів 
загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки Національної академії 
педагогічник наук, н а у к р д а ^ д а ц ^ ^ ^ .Ц ц м ^ й Р У ) ;
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«Освітня програма для 1-2-х класів «Світ, в якому я живу» 
(Видавництво «Навчальна книга-Богдан», керівник професор С.І. Якименко.

Службою організовано проведення експертизи зазначених програм 
(з цією метою подані освітні програми було надіслано до провідних 
наукових установ, педагогічних університетів, інститутів післядипломної 
педагогічної освіти України). За результатами наданого аналізу освітніх 
програм на їх відповідність вимогам Державного стандарту початкової освіти 
Службою надано висновок, що такі освітні програми відповідають 
Державному стандарту та можуть запроваджуватися у закладах загальної 
середньої освіти.

Звертаємо увагу, що відповідальність за реалізацію державної політики 
у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території 
покладено на органи місцевого самоврядування (стаття 66 Закону України 
«Про освіту»).

З повагою
заступник Міністра Павло Хобзей

Лотоцька, 4814768


