
Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього 

процесу в початковій школі у 2022/2023 навчальному році 

 

У зв’язку з тим, що початкова школа, як і вся наша країна, зустрілась з 

неочікуваним викликом, зумовленим запровадженням воєнного стану, 

особливої уваги набуває організація освітнього процесу в початковій школі: 

структурування змісту навчання, вибір освітніх технологій, засобів і форм 

задля створення сприятливих умов адаптації дітей до навчання, 

пом’якшуючи стресові впливи складних життєвих обставин та активізуючи 

внутрішні захисні механізми.  

Важливо надавати молодшим школярам педагогічну і психологічну 

підтримку та допомогу: встановлення емоційної довіри, відновлення та 

збереження психологічної рівноваги в дітей, сприяння психологічному 

розвантаженню, навчаючи дитину контролювати свої страхи, переживання і 

водночас вчити співпереживати іншим дітям, виявляти чуйність, позитивне 

ставлення один до одного. Для цього в освітньому процесі доцільно 

використовувати техніки саморегуляції психоемоційних станів у кризовій, 

стресовій ситуації, в основі яких закладено формування уміння відволікатися 

й переключати увагу. Варто пам’ятати, що на будь-якому уроці, обов’язково 

й систематично потрібно застосовували вправи для навчання учнів 

саморегуляції психоемоційного стану, вони мають стати для дітей 

буденними, звичними, навіть без оголошення їх мети. 

Рекомендуємо застосовувати вже відомі вправи для саморегуляції 

психоемоційних станів дорослих і дітей: «Умивання», «Дихання», «Римівка», 

«Вивільнення», «Струшування», «Контакт: реальний або уявний» тощо. 

Організація освітнього процесу в початковій школі ґрунтується на 

засадах компетентнісного, особистісного, інтегративного і діяльнісного 

підходів які вчитель має реалізовувати за умов очного навчання, а також 

навчання  в онлайн-режимі. До проведення онлайн-уроків вчителю потрібно 

визначити який цифровий сервіс буде використовувати і відповідно ретельно 



підготуватися, детально продумати кожен етап уроку та обрати доцільні 

ресурси, застосовуючи інтерактивні навчальні матеріали, які містять 

інструкції, навчальний контент (відео, текст, малюнки), самоперевірку, 

покликання. Для проведення онлайн-уроку в режимі реального часу в 

початковій школі вчителі користуються сервісом ZOOM. Рекомендуємо 

скористатися чек-листом для проведення онлай-уроку в даному сервісі: 

 Крок.1. Привітання. Перевірка зв’язку (Чи видно? Чи чутно?). 

 Крок 2. Правила роботи: повідомити про те, коли потрібно вмикати 

камеру, мікрофон, використовувати чат, ставити запитання та як працювати з 

дошкою; повідомити мету уроку (узагальнення, вивчення нової теми, 

обговорення матеріалів уроку, закріплення матеріалу, перегляд відео, 

презентація і обговорення тощо). 

 Крок 3. Бесіда з учнями, надання психологічної підтримки. 

 Крок 4. Надання нового матеріалу (коротке відео, презентація, 

пояснення вчителя). 

 Крок 5. Відповіді на запитання та коментарі дітей. 

 Крок 6. Спільна діяльність на закріплення навчального матеріалу 

(виконання  цікавих завдань, вікторини, ігри тощо). 

 Крок 7. Завдання для дітей. 

 Крок 8. Підсумок зустрічі: що сподобалось на занятті; що було 

складним/легким; що засвоїли/над чим ще потрібно попрацювати. 

Планування наступної зустрічі (час, тема, підготовка). 

Дуже дієвою у дистанційному освітньому процесі є проєктна 

діяльність. Під час онлайн-уроку учні можуть демонструвати мініпроєкти – 

захищати роботи у вигляді презентацій, фото, відео. Це також дає можливість 

вчителю побачити учнів в новому світлі, допомагати їм розвивати вроджені 

здібності в новий спосіб. Крім того, проєктне навчання реалізується через 

міждисциплінарні зв’язки, що виходять за межі програми одного 

конкретного предмету, що значно розширює можливості вчителя і сприяє 



креативності, а учні мають завдання, у процесі вирішення яких отримують 

практичні навички. 

Для створення навчального матеріалу варто застосовувати гугл-

документ і надавати доступ учням, так зручно вчителю коментувати й 

працювати індивідуально чи спільно з кимось, залежно від завдання.  

З допомогою Edpuzzle (https://edpuzzle.com/ ) учитель може створити 

інтерактивні відео, додаючи до останніх або вікторини з одним правильним 

варіантом відповіді, або відкриті питання, або коментарі у форматі аудіо, 

текстові коментарі чи аудіотреки. В Edpuzzle створюється  клас, і вчитель 

може моніторити роботу учнів над цим навчальним матеріалом. 

За допомогою цих сервісів учні можуть  перевіряти своє розуміння 

навчальної теми: LearningApps https://learningapps.org/ - простий сервіс, який 

дозволяє створювати різні застосунки для самоперевірки: текст з 

пропусками, вікторини, класифікація, інтерактивне відео тощо. Сервіс, що 

дозволяє створювати флешкартки й ігри, які можна використовувати для 

будь-якого навчального предмету - Quizlet https://quizlet.com/ . Платформа, на 

якій можна створювати інтерактивні завдання для самоперевірки на будь-

який смак. Завдання передаються учням за допомогою покликання –         

H5P h5p.org.  

Спостерігати за тим, наскільки результативно учні виконують завдання 

допоможе застосування таких сервісів, як створення гугл-таблиці, де в рядках 

запиуємо імена учнів, а в стовпцях — перелік завдань (кроків), які мають 

виконати (пройти) учні. Школярам надається доступ для редагування. Вони 

заходять до цієї таблиці й позначають виконане завдання кольором залежно 

від того, наскільки легко їм було працювати (наприклад, зеленим, жовтим 

або червоним). 

Classtime https://www.classtime.com/ - платформа, яка надає більше часу 

вчителям для роботи з учнями. Зручний сервіс для створення інтерактивних 

матеріалів різних типів (вікторина, так/ні, класифікація, сортування, 

виділення тексту) і для моніторингу навчального процесу. 

https://edpuzzle.com/
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Formative https://goformative.com — інструмент формувального 

оцінювання, який дозволяє в режимі реального часу відстежувати процес 

роботи учнів, будь-якої миті коментувати їхні роботи й залишати 

конструктивний зворотний зв’язок. За допомогою цього інструмента вчитель 

створює навчальний матеріял, який може містити: 

- контент (картинка, текст, біла дошка, відео та вбудований код 

embed); 

- завдання (вікторина, додавання короткої відповіді, додавання повної 

відповіді, демонстрація своєї роботи, завдання з вибором кількох 

правильних відповідей, так/ні). 

Wizer http://app.wizer.me - за допомогою цього сервісу ви створите 

надзвичайно красивого дизайну робочі листки, які містять інтерактивні 

завдання й дозволяють учителеві швидко надавати учням зворотний зв’язок. 

Дистанційне навчання не може замінити живого спілкування, але 

володіти відповідними технологіями має кожен прогресивний освітянин. 

Потреба проводити онлайн - уроки стала справжнім поштовхом 

змінюватися, розвиватися, зростати, долати стереотипи і власні «не можу». 

Поряд з цим радимо дотримуватися організаційно – технічних та 

психодидактичних вимог до проведення онлайн - уроків для молодших 

школярів :  

1. Тривалість уроку – 30–40 хв (не більше!) з урахуванням, що 

перших 5–10 хв – це знайомство / розминка, ознайомлення учасників процесу 

з тематикою проблемних питань, які будуть обговорюватися. Розпочинати 

урок бажано за 15 хв до уроку для вільного спілкування з дітьми, а 

закінчувати рівно у встановлений час! Якщо відчуваємо, що не встигаємо 

провести урок згідно із планом – треба мобільно коригувати його структуру і 

забрати частину завдань. За 5 хв до закінчення уроку розпочати рефлексію 

уроку: «Що вам сподобалося? Що вам запам’яталося сьогодні на уроці 

найбільше? Про що ви сьогодні почули вперше? Що вас здивувало? Про що ви 

хотіли б поговорити наступного разу? тощо». 

https://goformative.com/
http://app.wizer.me/


2. Презентація має відповідати усім психодидактичним вимогам 

(колір, яскравість, логічність, чіткість, кількість слайдів тощо). Для 

уникнення технічних проблем варто час від часу запитувати дітей, чи видно 

новий слайд презентації (чи рухається презентація). Не варто подавати 

презентації з довгим текстом. Шрифт має відповідати чинним вимогам. 

Доречно чергувати етапи уроку як із використанням презентації, так і без неї.  

3. Обов’язково проводити з учнями руханки / фізкультхвилинки для 

зняття у них різного роду втоми. Вправи треба добирати таким чином, щоб 

розвантажувати і розслабляти різні групи м’язів дітей: плечового поясу, 

спини. Варто включати до комплексу вправи для відпочинку очей, дихальні 

вправи, вправи на координацію рухів тощо. Для проведення розминок / 

фізкультхвилинок необхідно використовувати відповідні відеозаписи та 

музику: учні не реагують просто на вказівки рухів від учителя.  

4. Необхідно дотримуватись правил проведення інтерактивних 

вправ: вказувати чіткий термін виконання кожного завдання (1–3 хв) з 

оголошенням «Почали роботу» та «Закінчили роботу» тощо. 

5. Залучати до діалогічної взаємодії під час уроків якомога більшу 

кількість дітей. По можливості звертатися до учнів по імені та хвалити за 

зовнішній вигляд, відповідь, активність тощо. 

6. Обов’язково дотримуватися принципу аполітичності та 

психологічної відстороненості, тобто уникати слів, які можуть підвищити 

рівень тривожності дітей, нагадувати їм про домівки чи рідних, яких вони 

втратили: «ховаймося», «жахливий», «страшний», «війна», «знищити» тощо. 

До традиційних правил співпраці на онлайн-уроці (виключеного 

мікрофону; зворотного зв’язку через чат; позитивності; добровільності та 

активності; взаємоповаги, злагодженої роботи у команді тощо) нині, на жаль, 

маємо додати правило безпечності: «Якщо тато чи мама, хтось із рідних під 

час уроку говорить, що треба йти у безпечне місце, ви швидко йдете з ними, 

а після відміни «повітряної тривоги» ми повернемось і продовжимо наше 

спілкування. 



7. Завдання для уроків мають бути доступними та цікавими; ігровими, 

творчими, напівтворчими, розвивальними і обов’язково – інтерактивними: 

«покажіть», «продемонструйте», «повторіть» тощо. Варто чергувати 

короткі завдання з різних предметів: мови, читання, математики, «Я 

досліджую світ».  

8. Використовувати знаки для вираження емоцій (тільки позитивні та 

нейтральні емоції). Уникати критики, негативних оцінок та стимулювати 

підтримкою найменші вияви активності учнів. Водночас поступово уводити 

об’єктивне, обґрунтоване, стимулювальне, мотивуюче і підтрумуюче 

формувальне оцінювання. 
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