
ЗАХОДИ 

щодо підготовки здобувачів освіти до навчання у 1 класі 

відповідно до Концепції нової української школи 

у 2018/2019 навчальному році 

  
  

№ Назва заходу 
Термін 

виконання 

1. 
Знайомство з майбутніми першокласниками шляхом відвідування 

занять у ЗДО 

Березень – 

квітень 

2018 року 

2. Проведення зборів батьків майбутніх першокласників 
До 01.05.2018 р 

3. Складання списку здобувачів освіти 1 класу 2018/2019 н.р. До 07.02.2018 р 

4. 

Ознайомлення із нормативними 

документами,освітніми програмами за новим Державним 

стандартом початкової освіти 

До 01.05.2018 р 

5. 

Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків майбутніх 

першокласників з питань організації навчання в умовах змін у 

початковій школі 

Квітень 

2018 року 

6. 
Проведення індивідуальних занять з дітьми з метою підготовки їх 

до навчання у 1 класі (у разі необхідності та за зверненням батьків) 
До 01.09.2018 р 

7. 
Остаточне формування списку здобувачів освіти 1 класу 

(створення бази даних про учнів, розгляд заяв батьків) 
До 01.09.2018 р 

8 

Організація  нового  освітнього середовища 

(облаштування закладу освіти меблями, обладнанням і 

дидактичними матеріалами, необхідними для 

впровадження компетентнісного навчання) 

-  можливість мобільно використовувати меблі для організації 

роботи в малих групах 

-   доступ до Інтернету 

-   організаційна техніка (комп’ютер, ксерокс тощо) та витратні 

матеріали 

До 01.09.2018 р 

9 

Підвищення кваліфікації вчителя початкової школи щодо 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. 

Участь у вебінарах, семінарах, тематичних тренінгах, курсах 

підвищення кваліфікації 

Упродовж 2018 

року 



10 

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу 

вчителя 1 класу у рамках реалізації Концепції Нової української 

школи.  

Упродовж 

2018 року 

11 
Проведення круглого столу  «Професійне удосконалення вчителів 

початкових класів у контексті реформування початкової освіти» 

Травень 

2018 року 

  

  

 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2218-profesijne-udoskonalennya-vchiteliv-pochatkovikh-klasiv-u-konteksti-reformuvannya-pochatkovoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2218-profesijne-udoskonalennya-vchiteliv-pochatkovikh-klasiv-u-konteksti-reformuvannya-pochatkovoji-osviti


План заходів реалізації положень 

Концепції  «Нова  українська  школа» 

у 2018/2019 навчальному році 

  

№ 

з.п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

1. Опрацювати Концепцію «Нова українська школа» Червень 

2018 року 

2. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання: 

-          Про готовність закладу освіти до впровадження Державних 

стандартів початкової загальної освіти та проекту «Нова 

українська школа» з 2018/2019навчального року; 

-          «Наступність в роботі закладу дошкільної освіти та 

початкової школи в рамках проекту «Нова українська школа». 

«Нові підходи до навчання і викладання в умовах Нової 

української школи» 

-          Про   результативність  діяльності закладу освіти щодо 

реалізації  положень  Концепції  «Нова українська школа 

  

  

Серпень2018 

року 

  

Січень 2019 

року 

  

  

Червень 2019 

року 

3 Створити новий освітній простір для 1класу з метою упровадження 

нового Державного стандарту початкової освіти, забезпечивши  

заклад освіти меблями, сучасним комп’ютерним та мультимедійним 

обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для 

компетентнісного навчання, враховуючи орієнтовний перелік засобів 

навчання, затверджений наказом МОН № 137 від 13.02.2018 року 

Червень-

вересень 

2018 року 

4 Здійснити заходи з енергомодернізації та теплозбереження, 

капітального ремонту системи опалення закладу 

Червень-

вересень 

2018 року 

5 Забезпечити створення сучасного зовнішнього та 

внутрішнього дизайну 

Упродовж 

року 

6 Провести ремонтні роботи, облаштування приміщень, які будуть 

працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа» з 2018 

року 

Упродовж 

року 

7 Створити безбар’єрний доступ до закладу освіти з урахуванням 

принципів універсального дизайну та розумного пристосування 

Серпень 

2018 року 

8 Провести тренінги для вчителів початкових класів «Розвиваючі ігри 

нового покоління «ЛЕГО-конструктори» в інтелектуальному 

розвитку дітей молодшого шкільного віку» 

Лютий 2018 

року 

9 Створити та систематично наповнювати тематичну рубрику «Нова 

українська школа» на сайті школи 

До листопада 

2018 року 

10 Провести коригування плану підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників, які будуть працювати за новим Державним 

стандартом початкової освіти з вересня 2019 року 

Вересень 

2018 року 



11 Забезпечити участь педагогів у виїзних науково-методичних 

семінарах за новим Державним стандартом початкової освіти 

Упродовж 

року 

12 Включити до списків слухачів експрес-курсів вчителів, які будуть 

працювати у першому класі в 2018/2019 навчальному році та 

2019/2010 році 

Вересень 

2018 року 

13 Оновити зміст діяльності  шкільної бібліотеки  шляхом 

впровадження  в роботу  ІКТ 

Протягом 

навчального 

року 

14 Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів із метою  

формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та 

дотримання принципів  педагогіки партнерства 

Протягом 

навчального 

року 

15 Розглянути питання щодо реалізації Концепції «Нова  українська 

школа» на нараді із головами батьківських комітетів класів 

Листопад 

2018  року 

16 Розглянути  на засіданнях  ШМО питання щодо оновлення змісту та 

форм  навчання школярів  в умовах реформування освітньої галузі 

Протягом 

навчального 

року 

17 Забезпечити проведення спільних заходів школи і ЗДО з реалізації 

наступності в  пріоритетних напрямках впровадження оновленого 

Базового компонента дошкільної освіти, програми «Впевнений 

старт», Державного стандарту початкової освіти 

Протягом 

навчального 

року 

18 Сприяти проведенню батьківських зборів у старшій групі закладу 

дошкільної освіти , відкритих дверей, семінарів для батьків майбутніх 

першокласників, відкриттю консультаційних пунктів для батьків з 

питань підготовки дітей до школи, проблем успішної адаптації 

першокласників 

Протягом 

навчального 

року 

19. Забезпечити  психологічний супровід освітнього процесу в умовах 

реформування освітньої галузі 

Упродовж 

року 

20. Здійснювати висвітлення питань щодо впровадження Концепції  

«Нова  українська школа» на офіційному сайті закладу освіти 

Протягом 

навчального 

року 

21 Інформувати громадськість, батьків про досягнення у системі освіти 

через засоби масової інформації 

Упродовж 

року 

22 Провести методичний семінар «Особливості роботи вчителя в умовах 

реалізації основних ідей Нової української школи та включення в 

навчальний процес інноваційних підходів для формування 

предметних компетентностей молодших школярів»; 

Грудень 2018 

року 

  

  

  
  

 



 

Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

  

Скадовської районної ради Херсонської області 

_________________________________________________________________ 

вул.. Перемоги, 5 с. Благодатне Скадовського району Херсонської області, 75743, 

тел. (05537) 38-8-90   e-mail: schoolr@i.ua Код ЄДРПОУ 24948594 

  

  

НАКАЗ 

  

04.09.2018 р                                            с. Благодатне                                        № 194 

  

Пpo затвердження порядку 

оцінювання навчальних досягнень 

учнів першого класу та організацію 

освітнього процесу 

у Новій українській школі 

  

На виконання наказу МОН України від 20 серпня 2018 року № 924 «Пpo 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових 

освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», рішення педагогічної 

ради закладу освіти від 29.08.2018 року № 1 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1.    Вчителю 1 класу Дрозденко С.Г.: 

1.1.            Ознайомитися із методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних 

досягнень та зразком свідоцтва досягнень учнів першого класу, затвердженими 

наказом МОН України від 20 серпня 2018 року № 924 «Пpo затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі»; 

1.2.            Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому 

класі здійснювати формувального характеру вербально, на суб’єкт-суб’єктних 

засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання; 

1.3.            Ознайомити батьків зі зразком свідоцтва досягнень учнів, затвердженим МОН. 

Проінформувати про те, що за бажанням, батьки можуть залишити свій 

коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і написати свої 

побажання на екземплярі, що зберігається в школі; 

1.4.            Роздрукувати у жовтні 2018 року два екземпляри свідоцтва у чорно-білому 

вигляді, у форматі А 4 або у форматі А 5; 

1.5.            Забезпечити оформлення 2 частин свідоцтва досягнень: 

-          у жовтні -  в першій частині  відобразити, як проміжний звіт, характеристику особистих 

досягнень учнів; 

-          у травні  - в другій частині провести оцінювання предметних компетентностей, як 

підсумковий звіт, з метою фіксування навчального поступу, у якому оцінюється активність 

дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями; 

mailto:schoolr@i.ua


1.6.            Видати один екземпляр батькам або особам, які їх замінюють, другий залишити 

в закладі освіти; 

1.7.            Забезпечити зберігання другого екземпляру свідоцтва досягнень в особових 

справах учнів; 

1.8.            Для оцінювання учнів використовувати чотирирівневу систему: «має значні 

успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою 

вчителя», «ще потребує уваги i допомоги»; 

1.9.            Забезпечити створення сприятливих умов для безболісної адаптації 

першокласників  до систематичного шкільного навчання, зняття їх статичного 

напруження із  одночасним  виконанням  навчальних програм з усіх предметів за 

виконання наступних умов: 

-     при складанні розкладу уроків  дотримуватись оптимального співвідношення навчального 

навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних 

можливостей першокласників, а саме: чергувати протягом дня навчальні предмети 

математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Мистецтво», 

«Дизайну і технології». 

-     навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження — навчання 

грамоти, англійську мову, математику, — ставити у розкладі другими і третіми 

уроками. 

-     навчальні предмети, пов’язані з активною руховою діяльністю, а також предмети 

«Мистецтво», «Дизайн і технології» проводити на третьому-четвертому уроках. 

-     заняття з навчального предмета «Фізична культура» у першому класі проводити лише 

на заключних уроках. 

-     четвер планувати у розкладі як розвантажувальний день. У цей день можна проводити 

уроки з предметів оздоровчо-фізкультурного та мистецького спрямування. 

-     упродовж вересня — жовтня на четвертих уроках використовувати, 

нестандартніформи організації навчального процесу  (уроки-екскурсії, уроки-

імпровізації, уроки-ігри, уроки-театралізації тощо). 

-     уроки фізичної культури протягом перших двох місяців (24 год, по 3 уроки на тиждень) 

спрямовувати  в першу чергу на розвиток і удосконалення рухів дітей і, за можливості, 

проводити  на свіжому повітрі; 

-     на уроках математики значне місце слід відводити дидактичним іграм, дозволяючи 

дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для розвитку у 

першокласників просторових уявлень корисно використовувати різноманітні 

дидактичні матеріали: будівельні набори, конструктори тощо. Щотижня один урок 

математики доцільно проводити на повітрі; 

-     на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку проводити фізкультхвилинку, що складається з 

динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики 

тощо; 

-     постійно стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових 

робіт за партою. 

1.10.        Домашні завдання учням першого класу не задавати.(За рішенням батьківських 

зборів та особистим бажанням батьків домашні завдання можуть бути виключно 

рекомендаційного характеру); 

1.11.        Забезпечити у  класній кімнаті 1 класу наявності восьми осередків де 

передбачити місце  для організації рухливих ігор   з необхідним обладнанням, у 

тому числі, килим  на підлогу, столи невеликих розмірів для проведення 

настільних  ігор, стенди для змінних виставок дитячих робіт, куточок 

усамітнення тощо; 

1.12.        Уроки інтегрованого курсу «Я досліджую світ» розпочинати щодня 5-

хвилинним ранковим колом; 



1.13.        Визначити тривалість уроків у 1 класі  - 35 хвилин. У зв’язку зі зменшеною 

тривалістю уроків організувати змістовне дозвілля  учнів класу під час 

подовжених перерв; 

1.14.        Години, відведені для підсилення вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ» самостійно розподілити на вивчення певних тем навчальної програми. 

Розподіл годин фіксувати в календарному плані, за погодженням директора. 

Проведені уроки відмічати у частині класного журналу, відведеній для 

предмета, на підсилення якого використано ці години; 

1.15.        Взяти під особистий контроль забезпечення усіх учнів 1-го класу гарячим 

харчуванням. 

  

2.             Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Мельник 

О.Є. 

  

Директор школи          Т.П. Близнюк 

  

З наказом по школі від 04.09.2018 року №     ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Психологічний супровід освітнього процесу  першокласників  в умовах 

реформування освітньої галузі  згідно  Концепції  «Нова  українська  

школа»  у 2018/2019 навчальному році 

1. Опрацювати Концепцію «Нова українська школа»                    

2. Взяти участь у засіданні педагогічної ради з даного питання 

3. Взяти участь у засіданнях ШМО вчителів початкових класів  щодо 

оновлення змісту і форм навчання школярів  умовах реформування 

освітньої галузі 

4. Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів із метою 

формування у них знань про розвиток дитини та дотримання принципів 

педагогіки партнерства 

5. Відвідувати  дітей старшої групи Сергіївського ЗДО з метою  реалізації 

наступності в навчання та виховання дітей. 

6. Здійснювати індивідуальне та групове консультування батьків, дітей та 

педагогів ( за потребою та за запитом). 

7. Брати участь у проведенні ранкових зустрічей дітей у школі. 

8.  

9.  


