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Київський університет імені Бориса 
Грінченка
Авторському колективу освітньої 
програми «Початкова школа: освіта 
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Про результати аналізу освітньої 
програми на відповідність Державному 
стандарту початкової освіти

На лист від 26.03.2018 № 35/01-334 щодо проведення експертизи 
освітньої програми «Початкова школа: освіта для життя» повідомляємо.

Державною службою якості освіти України (далі -  Служба) 
організовано проведення аналізу освітніх програм (крім типових і тих, що 
розроблені на основі типових), наданих їх розробниками, на відповідність 
Державному стандарту початкової освіти, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (далі -  
Держстандарт).

З цією метою зазначені програми були надіслані до п’ятнадцяти 
провідних наукових установ, педагогічних університетів, інститутів 
післядипломної педагогічної освіти України (для проведення відповідного 
аналізу).
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За участі розробників освітніх програм, представників згаданих 
установ і закладів освіти, вчителів шкіл 03 травня 2018 року відбулося 
засідання робочої групи з обговорення результатів аналізу освітніх програм 
на відповідність вимогам Держстандарту.

Згідно з протоколом засідання робочої групи ухвалені наступні 
рішення:

1. Визнати, що надані для аналізу освітні програми відповідають 
вимогам Державного стандарту початкової освіти, у разі врахування 
зауважень і пропозицій, наданих науковими установами, педагогічними 
університетами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, 
керівниками, вчителями закладів загальної середньої освіти (членами робочої 
групи).

2. Рекомендувати розробникам доопрацювати їхні освітні програми з 
урахуванням наданих пропозицій і зауважень та за результатами проведеної 
роботи поінформувати Державну службу якості освіти до 15 травня 
2018 року.

3. Після надання розробниками освітніх програм листів-підтверджень 
щодо доопрацювання програм на відповідність вимогам Державного 
стандарту початкової освіти, колективам розробників освітніх програм 
спільно із департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, на підставі листа Міністерства освіти і 
науки України від 27.03.2018 № 1/9-181 подати до Державної служби якості 
освіти перелік закладів загальної середньої освіти, в яких будуть 
реалізовуватися доопрацьовані освітні програми, не пізніше 25 червня 
2018 року.

Станом на 15 травня 2018 року Службою отримано лист-підтвердження 
Київського університету імені Бориса Грінченка від 10.05.2018 № 01-585 про 
врахування наданих робочою групою зауважень і пропозицій

Вищезазначене разом з відповідним переліком закладів освіти є 
достатньою підставою для впровадження даної освітньої програми у 
закладах загальної середньої освіти.
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