
Про реалізацію регіональної програми підвищення кваліфікації  

учителів початкових класів за темою  

«Особливості організації освітнього процесу в умовах упровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти» 

 

Концепція Нової української школи 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-

compressed.pdf передбачає запровадження інтегрованого підходу в початковій 

освіті, застосування нових методів та технологій, що дозволяють дитині 

самостійно опановувати новий матеріал, підтримувати її зацікавленість у 

навчанні, розвивати необхідні компетентності, емоційний інтелект та 

позитивну самооцінку. Новий підхід потребує зміни парадигми, дотримання 

принципів демократичного спілкування у стосунках «вчитель-учень». 

В процесі впровадження Концепції Нової української школи в Одеській 

області було сплановано та проведено ряд заходів з підготовки вчителів до 

роботи за новим Державним стандартом. 

Першим кроком стало навчання, впродовж січня 2018 року, 100 

тренерів з кожного району області та м. Одеса. Навчання проводили тренери: 

Л.К. Задорожна, Р.В. Бєлоусова, Н.Ю. Кравець, А.А. Лєскова, М.В. Гриньова, 

Н.В. Заварова, Ю.Л. Колесниченко, Н.П. Шапірова 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-18-12402/ 

 

Далі в березні 2019 року було підготовлено додатково ще 24 педагоги-

тренери для Одеського регіону; всього навчання пройшли 124 педагоги, які 

за наказом Міністерства освіти і науки України №890 від 25 червня 2019 р. 

визначені як тренери Нової української школи. 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-40-12402/ 

 

Отримавши певний багаж знань, навичок, практичні матеріали 

регіональні тренери (наказ МОН України від 19.03.2018 за №252 «Про 

затвердження списку регіональних тренерів для підвищення кваліфікації 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-18-12402/
https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-40-12402/


педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 

2019/2020, 2020/2021 і 2021/2022 навчальних роках відповідно до концепції 

Нова українська школа») за затвердженими графіками на базі визначених 

навчальних закладів впродовж 3 очних сесій (форма проведення: семінари – 

тренінги, 10 модулів) за Регіональними програмами, складеними відповідно 

до Типової освітньої програми (наказ Міністерства освіти і науки України від 

15.01.2018 №36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і 

проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти») охопили навчанням більше 5500 

вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти Одеської 

області. Інформація про хід навчання вчителів, постійно розміщувалась на 

веб-сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, а пізніше 

на сайті Академії.  

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-30-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-31-12402/ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1328-9324/ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1345-9324/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-33-12402/ 

 

Тренерами Одеської академії неперервної освіти напередодні кожної 

очної сесії проводились настановчі навчальні семінари для тренерів регіону, 

було започатковано роботу Школи педагога-тренера НУШ. Під час навчання 

тренери знайомились з методами роботи для формування ключових 

компетентностей: громадянської, підприємницької, здоров’язбережувальної, 

цифрової, соціально-комунікативної тощо; були учасниками майстер – 

класів: «Критичне мислення», «Кооперативне навчання», «Арт-технології». 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-33-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-59-12402/ 

 

В січні - листопаді 2019 року на базі КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» підготовлено 88 педагогів – 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-30-12402/
https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-31-12402/
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тренерів, які будуть здійснювати супервізію. З цього часу кафедрою 

дошкільної і початкової освіти постійно здійснюється методичний супровід 

педагогів – супервізорів: проводяться сесії з професійного розвитку, 

інтервізії, супервізії. 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-19-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-34-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-42-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-54-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-57-12402/ 

 

Побудована система роботи з навчання, методичного супроводу 

педагогів-тренерів, організація професійної комунікації і командної роботи 

дозволили Академії, кафедрі дошкільної і початкової освіти успішно 

виконати завдання з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів і 

підготовки до старту Нової української школи в школах Одещини. Яскравою 

подією, яка засвідчує розвиток міцних зв’язків з педагогами-тренерами, 

педагогами-супервізорами, стала обласна конференція «Траєкторії зростання 

професійної спільноти НУШ», де фахівці змогли представити рефлексії 

набутого досвіду, обговорити перспективи розвитку професійної спільноти 

Нової української школи, пошуку шляхів зміцнення лідерства й активізації у 

професійному вчительському середовищі. https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-

80-12402/  

Важливим напрямком роботи кафедри із підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів і підтримки впровадження сучасних підходів в 

роботу вчителів НУШ стала співпраця з The LEGO FOUNDATION 

(Королівство Данія) в межах проєкту з розробки методичного забезпечення 

спецкурсу «Навчання через гру», що має запроваджуватися у закладах вищої 

та післядипломної освіти. В 2019 році розроблено та впроваджено на базі 

Одеської академії неперервної освіти названий спецкурс. Хід та результати 

апробації спецкурсу обговорювались на засіданнях робочої групи 

Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя, 15 лютого 2019 р.; 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-19-12402/
https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-34-12402/
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м. Київ, 5 березня 2019 р.); робочій нараді Міністерства освіти і науки 

України з питань впровадження спецкурсу «Навчання через гру» у закладах 

вищої та післядипломної освіти (м. Київ, 19 листопада 2019 р.). Апробований 

на базі Одеської академії неперервної освіти спецкурс став основою 

програми підготовки play-тренерів, які в свою чергу провели підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів Одеської області з реалізації 

діяльнісного і ігрового підходу. Всього завдячуючи впровадженню спецкурсу 

«Навчання через гру» та проведенню тренінгів близько 3000 вчителів 

початкових класів Одеської області удосконалили свої компетентності з 

впровадження діяльнісного та ігрового підходу як важливої складової НУШ, 

отримали сучасний методичний інструментарій. 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-9-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-38-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-82-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-25-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-68-12402/ 

 

З початку роботи підготовлених вчителів у 1-му класі Нової 

української школи (2018-2019 н.р.) науково-методичною лабораторією 

початкової освіти систематично проводиться моніторинг з метою вивчення 

організаційно-методичних та психоемоційних характеристик впровадження 

концепції «Нова українська школа» в початкових класах шкіл Одеської 

області. І етап моніторингу якості впровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти вчителями перших класів проведено у вересні-

грудні 2018 року, ІІ етап - у березні 2019 року, ІІІ етап - у червні 2019 року.  

https://kdpo.odessaedu.net/uk/site/monitoring-vprovadzhennya.html 

В листопаді 2020 року підготовлено черговий етап моніторингу серед 

вчителів 3-х класів та батьків учнів з метою визначення проміжних 

результатів впровадження НУШ, ставлення до особливостей організації 

освітнього процесу у першому адаптаційно-ігровому циклі початкової школи 

та підготовки до другого, предметно-інтегрованого циклі відповідно до 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-9-12402/
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концепції «Нова українська школа». Отримані в ході моніторингу дані 

дозволили з’ясувати реальний стан впровадження, результативність та 

дієвість І циклу (1-2 класи) навчання учнів початкової школи, рівень їхньої 

адаптації до ІІ циклу (3-4 класи); визначити успіхи й проблемні питання в 

практичній діяльності вчителя, які потребують додаткового опрацювання та 

опанування; отримати інформацію про реалізацію принципу педагогіки 

партнерства стосовно залучення батьків до організації освітнього процесу. 

Все це дало можливість корегування освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у 2021 році і підготовки 

кафедрою дошкільної і початкової освіти освітньої пропозиції на 2022 рік.  

Викладачі кафедри проводять всі заплановані види навчальної роботи: 

лекції, практичні заняття, поточний контроль, аналіз вхідної/вихідної 

діагностики, керівництво, рецензування проєктних робіт, консультації, 

бесіди, усні повідомлення. В процесі роботи курсів підвищення кваліфікації 

проводяться зустрічі з науковцями, авторами підручників та нових освітніх 

програм. 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-890-9324/ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-925-9324/ 

 

Так, викладачами кафедри розроблено навально-тематичні плани та 

програми щодо оновлених курсів підвищення кваліфікації: «Особливості 

викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі», 

«Педагогічні технології – «musthave» дидактичної шафи вчителя», 

«Формувальне оцінювання у початковій школі», «Особливості викладання 

інтегрованого курсу «Українська мова»,  «Інноваційні технології у методиці 

навчання читання у початковій школі», «Ігрові технології у роботі 

вихователя групи продовженого дня», «Основи робототехніки LEGO Wedo 

2.0 у початковій школі», «Формування математичної компетентності учнів 

початкової школи», «Softskills для педагога: розвиваємо гнучкі навички»,  

«Освітні блоги: інструменти створення та технології використання у роботі 

вчителя», «Цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи»,  

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-890-9324/
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-925-9324/


«Використання сервісу LearningApps у початковій школі», «Навчання через 

гру».  

Окремо слід зазначити, що до процесу підвищення кваліфікації 

учителів початкових класів в умовах впровадження Концепції Нової 

української школи долучилися колективи Комунальних закладів «Балтський 

педагогічний фаховий коледж», «Білгород-Дністровський педагогічний 

фаховий коледж», «Одеський педагогічний фаховий коледж», викладачі яких 

також проходили навчання як педагоги-тренери. Ці заклади стали опорними 

у підготовці вчителів до роботи у нових умовах. 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-28-12402/ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1246-9324/ 

 

Відповідно до плану роботи КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» та кафедри дошкільної і початкової освіти,  в 

межах реалізації регіонального проєкту «Нове покоління вчителів – 

українській школі», з січня по лютий 2021 року,  проводилось навчання 

викладачів педагогічних коледжів і ЗВО за програмою «Нова українська 

школа: від ідеї до практики» в онлайн –режимі (сертифікат - 60 год). 

Навчання пройшло 25 викладачів, які можуть стати додатковими тренерами 

НУШ. 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-75-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-74-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-72-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-70-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-69-12402/ 

 

З метою підтримки, активізації та актуалізації, відпрацювання 

практичних навичок, закріплення та розвитку ключових і предметних 

компетентностей вчителів початкової школи в міжкурсовий період 

планується і проводиться змістовна робота (методичні заходи): 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-28-12402/
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- форум для вчителів початкових класів «Креативні вчителі: стратегії 

успіху»; 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1001-9324/ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1302-9324/ 

 

- літня школа для вчителів 1-го класів «НУШ 2020/2021: маршрути 

змін»; 

- семінар-тренінг «Нова українська школа» (додаткові групи); 

- круглий стіл «Інноваційність педагога – ключ до освітніх змін»; 

- творча група «Lesson Study в практиці початкової школи»; 

- методична кав’ярня, сесії професійного розвитку, наставницькі 

зустрічі тощо. 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1163-9324/ 

-  

Вчителі початкових класів є учасниками регіонального проєкту «ДО-

НУШ». 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-78-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-86-12402/ 

 

Узагальнення процесу, результатів підвищення кваліфікації, подальша 

розробка методичних підходів до організації освіти дорослих в умовах 

впровадження освітніх інновацій відображено у численних публікаціях 

викладачів та методистів кафедри дошкільної і початкової освіти в фахових 

виданнях, збірниках наукових статей, матеріалах міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференцій. В тому числі, питання підвищення 

кваліфікації учителів початкових класів за темою «Особливості організації 

освітнього процесу в умовах упровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти» відображено в колективній монографії «Початкова 

освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід». 
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