РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Ознайомившись із доповідною запискою департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти «Про внесення змін до навчальних програм для
і 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,

КОЛИ! ІЯ УХВАЛЮЄ:

І
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної
ооп'пн взяти до відома.
Схвалити зміни до навчальних програм для J-4 класів
•мг;ільк(»освітніх, навчальних закладів та надати їм гриф «Затверджено
Мішс ітрстном освіти і науки» відповідно до переліку, що додається.
інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) спільно з
департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.)
забезпечити розгляд у встановленому порядку рукописів серії «Шкільна
бібліотека» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів,
відповідно до внесених змін до навчальної програми «Літературне читання».
4,
Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.), департамент} загальної
середньої га дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) поінформувати керівників
вищих педагогічних
навчшіьних закладів та інститутів гііслядипломної
педагогічної освіти про внесення змін до навчальних програм для 1-4-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, з метою врахування цього під час
гпдгоіовки та перепідготовки вчителів початкових класів.
контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника
Міністра Хобзея II. К.
Голова колегії,
Міністр

Додаток до рішення Колегії
Міністерства освіти і науки України

0&. ОІ
лготоґол
Список навчальних програм
для загальноосвітніх навчальних закладів,
я ким надано і риф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»
N2 м и
Назва навчального предмета
І

; Українська мова. 1-4 клас
Літературне читання.2-4 клас
Математика. 1-4 клас
{Іриродознавство. 1 -4 клас
Я V світі 3-4 клас
| Інформатика. 2-4 клас
І Основи здоров'я. 1-4 клас
Фізична культура. 1-4 клас
і Мистецтво. І-4 клас
Музичне мистецтво. 1-4 клас
Образотворче мистецтво. 1-4 клас
І Іноземні мови. 1-4 клас для ЗНЗ та спеціалізованих навчальних
;
закладів
| Трудове навчання. 1-4 клас

и ректор департаменту загальної
••редньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

