
 
 

УКРАЇНА 

Донецька область 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ЛІЦЕЙ-ШКОЛА №14” 

(НВК „Ліцей-школа №14”) 
 

вул. Пашковського, 62а, м. Маріуполь, донецька область, 87545 

тел. +380977126102;  e-mail: nvk14mariupol@ukr.net; 

код ЄДРПОУ 23031121 

НАКАЗ 

 

________________ №______________ 

На №________________ від_________ 

 

Про затвердження типових освітніх програм 

 для 1-2 класів НВК "Ліцей - школа №14". 

 

Відповідно до абзацу двадцять четвертого частини 1 ст. 64 Закону України «Про 

освіту», підпункту 2 пункту 4 Положення про міністерство освіти i науки України, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, 

постанови Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти» (зі змінами), на виконання наказу 

міністерства освіти і науки України №1272 від 08.10.2019 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Костенко Т.О.: 

1.1. Затвердити типові освітні програми  для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти: 

Типову освітню програму, розроблену під  керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас; 

➢ Типову освітню програму, розроблену під  керівництвом Шияна Р. Б., 

1-2 клас; 

1.2. При складанні навчального плану взяти до уваги, що: 

➢ до наказу міністерства освіти i науки України від 21 березня 2018 року № 268 

«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти було внесено такі зміни: 

➢ заголовок наказу викладено у такій редакції: 

«Про затвердження переліків типових освітніх та навчальних програм для 1-2 

класів закладів загальної середньої освіти; 

➢ пункт 1 наказу викладено у такій редакції:  

«1. Затвердити перелік типових освітніх програм для 1-2 класів, що додається»; 

➢ Доповнено наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту: 

«2. Надано гриф «Затверджено Міністерство освіти i науки» навчальним 

програмам з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної 

меншини для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до переліку, що 

додається». 

 У зв'язку з цим пункти 2-4 вважаються відповідно пунктами 3-5.  

3. Учителю інформатики Головань В.В.: 

3.1. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб – сайті Міністерства освіти і 

науки України типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої 

освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР 

Костенко Т.О. 
 

Директор НВК "Ліцей - школа №14"                                          Т.О. Никитович  

mailto:nvk14mariupol@ukr.net

