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НАКАЗ   

26.09.2019                                                                                        № 269-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління 

освіти і науки Сумської міської ради від 

18.06.2019 року «Про хід виконання 

рішення колегії від 12.06.2018 року «Про 

стан підготовки до впровадження 

Державного стандарту початкової освіти у 

2018-2019 н.р.» 

 

        Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради 

від 20.06.2019 року № 475 «Про виконання рішення колегії управління освіти 

і науки Сумської міської ради від 18.06.2019 року «Про хід виконання 

рішення колегії управління освіти і науки  Сумської міської ради від 

12.06.2018 року «Про стан підготовки до впровадження Державного 

стандарту початкової освіти у 2018-2019 н.р.» 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

        1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бенькалович О.М.: 

         1.1. Опрацювати довідку  «Про хід виконання рішення колегії 

управління освіти і науки  Сумської міської ради від 12.06.2018 року «Про 

стан підготовки до впровадження Державного стандарту початкової освіти у 

2018-2019 н.р.».  

 1.2. Постійно тримати на контролі питання якості початкової освіти в 

закладі та питання впровадження Державного стандарту початкової освіти. 

 1.3. Сприяти створенню в закладах нового освітнього простору 1 класів 

з метою впровадження нового Державного стандарту початкової  освіти. 

          1.4. Забезпечити ознайомлення педагогічних працівників із кращими 

практиками  впровадження нового Державного стандарту початкової  освіти. 

          1.5. Продовжувати безперервну освіту педагогічних кадрів щодо 

готовності їх до ефективної професійної діяльності в умовах переходу до 

Нової української школи. 



 

         1.6. Стимулювати педагогів закладу до інформальної освіти 

(самоосвітньої діяльності). 

         1.7. Забезпечувати реалізацію нормативних вимог Державного 

стандарту початкової загальної освіти, типових освітніх програм. 

         1.8. Здійснювати вчасне інформування батьків щодо особливостей 

функціонування закладів освіти в умовах НУШ. 

 2. Учителям початкових класів: 

 2.1. На кожному уроці забезпечувати реалізацію компетентнісного 

підходу, зміщуючи акценти зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат.  

 2.2. Широко застосовувати сучасні методи навчання, використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують візуалізацію 

навчального матеріалу, формування вмінь учнів. 

 2.3. Постійно займатися особистісно-професійним розвитком, 

розкривати власну індивідуальність у процесі фахової самореалізації.  

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Бенькалович О.М. 
 

                     Директор                                                      О.С.Стайко 

 

Бенькалович  615-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАКАЗ   

20.06.2019                                                                                        № 475 

 

Про виконання рішення колегії управління 

освіти і науки Сумської міської ради від 

18.06.2019 року «Про хід виконання 

рішення колегії управління освіти і науки  

Сумської міської ради від 12.06.2018 року 

«Про стан підготовки до впровадження 

Державного стандарту початкової освіти у 

2018-2019 н.р.» 

 

Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки Сумської 

міської ради (протокол № 2/8 від 18.06.2019 року) 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

         1. Довідку  «Про хід виконання рішення колегії управління освіти і 

науки  Сумської міської ради від 12.06.2018 року «Про стан підготовки до 

впровадження Державного стандарту початкової освіти у 2018-2019 н.р.» 

узяти до відома. 

 2. У зв’язку з виконанням усіх пунктів рішення зняти його з контролю.  

 3. Інформаційно-методичному центру управління освіти і науки 

Сумської міської ради: 

 3.1. У серпні 2019 року на розширеному засіданні міського 

методичного об’єднання ознайомити вчителів початкових класів з 

висновками щодо стану підготовки до впровадження Державного стандарту 

початкової освіти у 2018-2019 н.р 

3.2. Постійно забезпечувати особистісно зорієнтовану методичну 

підтримку вчителів початкових класів міста з питання оволодіння новітніми 

технологіями навчання, організації освітньої діяльності учнів відповідно до  

сучасних вимог Нової української школи й надавати допомогу через гнучку 

модель методичної роботи. 

3.3. Модернізувати форми і методи методичної роботи з педагогічними 

кадрами. 

3.4. Продовжити проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та 

інших форм роботи із широким залученням кращих педагогічних практик 

Нової української школи. 

 4. Керівникам закладів освіти:  

 4.1. Постійно тримати на контролі питання якості початкової освіти в 

закладі та питання впровадження Державного стандарту початкової освіти. 

 4.2. Сприяти створенню в закладах нового освітнього простору для 1-х 

класів  з метою впровадження нового Державного стандарту початкової  

освіти. 



 

          4.3. Забезпечити ознайомлення педагогічних працівників із кращими 

практиками  впровадження нового Державного стандарту початкової  освіти. 

          4.4. Продовжувати безперервну освіту педагогічних кадрів щодо 

готовності їх до ефективної професійної діяльності в умовах переходу до 

Нової української школи. 

         4.5. Стимулювати педагогів закладу до інформальної освіти 

(самоосвітньої діяльності). 

         4.6. Забезпечувати реалізацію нормативних вимог Державного 

стандарту початкової загальної освіти, типових освітніх програм. 

         4.7. Здійснювати вчасне інформування батьків щодо особливостей 

функціонування закладів освіти в умовах НУШ. 

 5. Учителям початкових класів: 

 5.1. На кожному уроці забезпечувати реалізацію компетентнісного 

підходу, зміщуючи акценти зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат.  

 5.2. Широко застосовувати сучасні методи навчання, використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують візуалізацію 

навчального матеріалу, формування вмінь учнів. 

 5.3. Постійно займатися особистісно-професійним розвитком, 

розкривати власну індивідуальність у процесі фахової самореалізації.  

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора 

Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д. 

 
 

В.о. начальника управління  

освіти і науки        Т.В.Дрига  
 

Забара 65-88-91 

 

 

 


