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На виконання наказу Департаменту освіти і  науки Одеської обласної 

державної адміністрації від 17.01.2018 року № 10/ОД «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників  для роботи в умовах Нової 

української школи», листа Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 

від 24.05.2018 року № 448 та з метою підвищення методичного та практичного 

рівнів професійної компетентності вчителів початкових класів закладів загальної 

середньої освіти Кілійського району щодо реалізації завдань нового Державного 

стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у 

галузі освіти з 11 по 15 червня 2018 року тренерами Барладян О.І. (методист 

методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики 

райдержадміністрації), Крюковою М.М. (заступник директора з навчально-

виховної роботи Вилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1) була проведена підсумкова 

(третя) очна сесія для 39 вчителів початкових класів закладів загальної середньої 

освіти Кілійського району, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової 

освіти  у 2018/2019 навчальному році на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3 – ліцей» (базовий заклад загальної середньої освіти).  

Опрацювання фахових навчальних модулів: «Гра по-новому, навчання по-

іншому з LEGO», «Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи», «Особливості 

викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»», «Основи інклюзивної освіти. 

Конструктор навчальної програми», «Особливості оцінювання навчальних 

досягнень учнів» було організовано шляхом проведення інтерактивних лекцій, 

тренінгових занять, презентацій, демонстрації відеороликів. Вчителі району 

провели з учасниками тренінгу «ранкові зустрічі», «фізкультхвилинки»,       

майстер-класи з виготовлення лепбуку.  

Вчителі демонстрували фрагменти уроків з використанням методу 

«Кубування» та вправ відпочинку для очей, вух та пальців.  

Підготовлені тренери та вчительська спільнота поглибили знання щодо 

інтеграційного, діяльнісного підходів до формування ключових компетентностей у 

процесі тематичного навчання; ознайомилися з особливостями викладання 

навчальних предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ», розвили навички 

використання активних методів навчання, в основі яких - діяльнісний підхід, 

освоїли планування і проведення різних видів навчальної діяльності, розвили 

навички організації кооперативного навчання для формування соціальних навичок, 

використовували ігровий підхід до розвитку вмінь ХХІ століття (з конструктором 

LEGO); ознайомилися з особливостями оцінювання навчальних досягнень учнів, 

поглибили розуміння формувального та підсумкового оцінювання в процесі 

навчання, отримали знання з різних видів оцінювання навчальних досягнень учнів, 

зокрема технології портфоліо та опрацювали концепцію інклюзивної освіти для 

забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливості її реалізації в 

освітньому процесі. 



Навчання було організовано таким чином, щоб педагоги зрозуміли надану їм 

інформацію, мали змогу відреагувати на неї, осмислити, зрозуміти її та в 

подальшому використовувати отримані знання у роботі з дітьми. 

 Сподіваємося, що вчителі шкіл району, які навчатимуть учнів 1-х класів в 

Новій українській школі і впроваджуватимуть новий Державний стандарт 

початкової освіти з 01 вересня 2018 року, готові до реформування початкової 

освіти. 

 

 


