
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕП А РТА М ЕН Т О СВІТИ  І Н АУКИ

Н А К А З

09.09.2019 р. Львів №07-01/331

Про апробацію модельної програми 
для 3-ого класу

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 
№ 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти “Нова українська школа», відповідно до п. 5.7 Постанови 
Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 04.04.2018 № 237, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 №1028 «Про 
проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів» та наказу департаменту освіти і науки ЛОДА від 18.08.2017 
№07-01/415

Н А К А З У Ю :

1.Провести у пілотних класах закладів загальної середньої освіти Львівської 
області (згідно з додатком) апробування:
1.1 Модельної навчальної програми з математики для 3-го класу та підручника 
«Математика: 3 клас: підручник для загальноосвітніх навч. закл. у 2-х ч. 4.1-2. / 
О. М. Гісь, І.В. Філяк. -  Харків: Вид-во «Ранок», 2019) з 1 жовтня 2019 року по 
1 липня 2020 року;
1.2 Навчального зошита для 3-го класу пілотних шкіл НУ ПІ з інтегрованого 
курсу «Я досліджую світ»: І частина - інтегрована тема "Подорожуємо і 
відкриваємо світ», II частина - інтегрована тема "Між минулим і майбутнім», ІИ 
частина - інтегрована тема "Чарівні перетворення"», IV частина - інтегрована 
тема "Енергія», V частина - інтегрована тема «Світ невідомий»/ (автори О. 
Волощенко, О. Козак, , Г.Остапенко, О.Волошенюк - Київ: Світич, 2019) та 
інших частин по мірі їх надходження з 1 жовтня 2019 до 1 липня 2020 року.
2. КЗ ЛОР «Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти»:
2.1 Придбати відповідні підручники з математики та навчальні зошити з 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» і передати їх пілотним класам;
2.2 Здійснювати науково-методичний супровід та консультування вчителів



пілотних класів щодо процедури апробування;
2.3 До 01 липня 2020 року обговорити результати апробування на засіданні 
науково-методичної ради КЗ ЛОР «Львівський інститут післядипломної 
педагогічної освіти»,
2.4 Підготувати аналітичну записку та подати її у департамент освіти і науки 
ЛОДА.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, 
позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних 
закладів і науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Г. Яворовську.

Любомира Мандзій



Додаток 
до наказу ДОН ЛОДА 

від 09.09.2019 № 07-01/331

Розподіл підручників з математики для 3-го класу у 2-х частинах 
(автори: О. Гісь, Г. Філяк) та навчального зошита для 3-го класу 

пілотних шкіл НУШ з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 5-ти 
частинах (автори: О. Волощенко, О. Козак, ,Г. Остапенко, О. Волошенюк) 

серед пілотних шкіл НУШ Львівської області

№ Заклад
освіти

Керівники закладу, які 
відповідають за пілотування

Кількість
примірників

1 Дрогобицька 
спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. № 2

Панькевич Л.І., директор 
Хлопик Т.І., заст. дир. 100

2 Бродівська
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 3

Мартинюк Б.Б., директор 
Гнатюк О.Р., заст. дир. 64

3 ЛЗШІ ст. «Світанок» 
м. Львів

Андрушко Л.М., директор 
Кураш І.П., заст. дир.

189

4 Ліцей № 66 І - III ст. 
м. Львова

Фещук Л.Т., директор 
Трущак О.В., заст. дир. 97

5 СЗШ № 99 м. Львів Мохнацька В.І., директор 
Ковалевич О.П., заст. дир.

175

6 Золочівський НВК 
«Школа радості» - 
ДНЗ»

Сухецька Я.Б., директор
52

7 Сокальська
спеціалізована школа I- 
III ст. № 3

Бобрецький М.З., директор 
Нестерук Н.Р., заст. дир. 61

8 НВК «Малюк» м. Львів Росипська О.М., директор 32

9 ЗШ «Дивосвіт» м. Львів Байовська А.М., директор 100

Всього 870

Любомира Мандзій


