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НАКАЗ   

12.04.2019                                                                                              № 86-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської  міської ради від 26.03.2019   

«Про тематичний та практично-діяльнісний підходи організації освітнього 

процесу при вивченні курсів «Я досліджую світ», «Всесвіт», «Навколишній 

світ» у 1-х класах Нової української школи»  

 

       На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

26.03.2019 року № 217 «Про тематичний та практично-діяльнісний підходи 

організації освітнього процесу при вивченні курсів «Я досліджую світ», 

«Всесвіт», «Навколишній світ» у 1-х класах Нової української школи» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

       1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хлобощиній В.В.: 

       1.1. Опрацювати довідку та рішення колегії від 26.03.2019 року «Про 

виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради 

від 26.03.2019 року «Про тематичний та практично-діяльнісний підходи 

організації освітнього процесу при вивченні курсів «Я досліджую світ», 

«Всесвіт», «Навколишній світ» у 1-х класах Нової української школи» для 

використання. 

      1.2. Розглянути матеріали колегії на нараді при заступнику директора,  

методичному  об’єднанні, педагогічній  раді, до 12.04.2019. 

      1.3. Розглянути питання щодо особливостей упровадження інноваційних 

освітніх технологій при викладанні інтегрованих курсів «Я досліджую світ», 

«Всесвіт», «Навколишній світ», «Я пізнаю світ» шляхом застосування ІКТ, 

особистісно зорієнтованого, компетентнісного, інтегрованого та діяльнісного 

підходів, до 12.04.2019. 

       1.4. Розробити заходи щодо підвищення  рівня  викладання  інтегрованих 

курсів  «Я досліджую світ», «Всесвіт», «Навколишній світ» у початковій 

школі, до 01.06.2019. 

       1.5. Перевести засідання шкільного методичного об’єднання учителів 

початкових класів з траєкторії теоретико-практичних до практично-

діяльнісних через упровадження тренінгів, тематичних локацій, 

демонстраційних практично-діяльнісних майстер-класів тощо, постійно. 



1.6. Залучати практичного психолога до проведення заходів, метою 

яких є допомога вчителям  початкових класів в умовах НУШ, постійно. 

2. Учителям початкових класів закладу загальної середньої освіти: 

2.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання, 

застосовувати ефективні форми та методи для формування практичних 

навичок та вмінь учнів, постійно. 

2.2. Упроваджувати нестандартні форми організації навчального 

процесу: уроки-екскурсії, уроки-імпровізації, уроки-ігри, уроки-театралізації  

та ін. 

2.3. Надавати урокам практичного спрямування, активніше 

впроваджувати інтерактивні методи навчання, сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, протягом року. 

2.4. Чітко дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо проведення 

уроків, постійно. 

2.5. Систематично використовувати на уроках і в позаурочний час 

завдання творчого характеру. Учити учнів давати повні та змістовні відповіді 

на поставлені запитання, висловлювати та доводити власні думки, розвивати 

критичне мислення. 

2.6. Продовжити роботу щодо нормативного забезпечення 

використання навчальних програм, підручників, посібників, ведення 

відповідної шкільної документації, постійно. 

2.7. Забезпечити виконання передбаченої програмою практичної 

частини: практичних робіт, занять, дослідницького практикуму, міні-

проектів, демонстрацій, екскурсій, протягом ІІ семестру 2018/2019 н.р. 

2.8. Пройти онлайн-курс на освітній платформі MON-EDERA-

OSVITORIA, до 01.09.2019. 

2.9. Оформити освітній осередок в навчальному кабінеті для 

проведення дослідів дослідів (спостереження та догляд за рослинами, 

акваріум тощо), до 12.04.2019.  

2.10. Акцентувати увагу на очікуваних результатах уроку та 

конкретизації освітніх галузей, через які здійснюється горизонтальна 

інтеграція, при складанні поурочного планування відповідно до вимог 

Державного стандарту початкової загальної освіти,  серпень 2019 р.   

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Хлобощину В.В. 

. 

                        Директор                                       О.С.Стайко 

 
Хлобощина                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Н А К А З   

26.03.2019                                                                                               № 217 

 

Про тематичний та практично-

діяльнісний підходи організації 

освітнього процесу при вивченні курсів 

«Я досліджую світ», «Всесвіт», 

«Навколишній світ» у 1-х класах Нової 

української школи 

 

Ураховуючи зауваження, пропозиції членів колегії, вимоги рішення 

колегії від 26.03.2019 року «Про тематичний та практично-діяльнісний 

підходи організації освітнього процесу при вивченні курсів «Я досліджую 

світ», «Всесвіт», «Навколишній світ» у 1-х класах Нової української школи»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Довідку та рішення колегії від 26.03.2019 року «Про тематичний та 

практично-діяльнісний підходи організації освітнього процесу при вивченні 

курсів «Я досліджую світ», «Всесвіт», «Навколишній світ» у 1-х класах Нової 

української школи» надіслати закладам освіти для практичного 

використання.   

2. 2. Головному спеціалісту управління освіти і науки  

Пантюшенко С.В., методисту Інформаційно-методичного  центру  

Забарі Л.О.: 

 2.1. Опрацювати детально методичні рекомендації щодо викладання 

інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Всесвіт», «Навколишній світ», «Я 

пізнаю світ»  з метою надання якісних освітніх послуг відповідно до вимог 

Нової української школи на нарадах, методичних об’єднаннях, червень, 

серпень 2019. 

2.2. Провести  психолого-педагогічні тренінги для вчителів початкової 

школи з  метою підвищення їх фахової майстерності  та готовності 

працювати  відповідно до вимог  Концепції НУШ, квітень-серпень. 

2.3. Забезпечити популяризацію кращого педагогічного  досвіду 

вчителів початкових класів, шляхом проведення майстер-класів з метою 

поширення сучасних педагогічних технологій навчання згідно з вимогами 

Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018, протягом 2019. 

2.4. Опрацювати повторно Навчально-методичний посібник «Нова 

українська школа: порадник для вчителя», рекомендований Міністерством 

освіти і науки України (Наказ МОН України  від 05.06.2018 № 595) на 

засіданнях методичних об’єднань учителів  початкових класів, квітень 2019. 

2.5. Організувати територіальні засідання вчителів початкових класів  з 

відвідуванням уроків, фрагментів уроків, проведення практичних майстер-

класів досвідчених педагогів  з метою обміну досвідом учителів, квітень 

2019. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 



3.1. Розглянути матеріали колегії на нарадах,  методичних  

об’єднаннях, педагогічних  радах, до 12.04.2019. 

3.2. Розглянути питання щодо особливостей упровадження 

інноваційних освітніх технологій при викладанні інтегрованих курсів «Я 

досліджую світ», «Всесвіт», «Навколишній світ», «Я пізнаю світ» шляхом 

застосування ІКТ, особистісно зорієнтованого, компетентнісного, 

інтегрованого та діяльнісного підходів, до 12.04.2019. 

3.3. Розробити  заходи щодо підвищення  рівня  викладання  

інтегрованих курсів  «Я досліджую світ», «Всесвіт», «Навколишній світ» у 

початковій школі, до 01.06.2019. 

3.4. Перевести засідання шкільних методичних об’єднань  учителів 

початкових класів з траєкторії теоретико-практичних до практично-

діяльнісних через упровадження тренінгів, тематичних локацій, 

демонстраційних практично-діяльнісних майстер-класів тощо, постійно. 

3.5. Залучати  практичних психологів до проведення заходів, метою 

яких є допомога вчителям  початкових класів в умовах НУШ, постійно. 

4. Учителям початкових класів закладів  загальної середньої освіти: 

4.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання, 

застосовувати ефективні форми та методи для формування практичних 

навичок та вмінь учнів, постійно. 

4.2. Упроваджувати нестандартні форми організації навчального 

процесу: уроки-екскурсії, уроки-імпровізації, уроки-ігри, уроки-театралізації  

та ін. 

4.3. Надавати урокам практичного спрямування, активніше 

впроваджувати інтерактивні методи навчання, сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, протягом року. 

4.4. Чітко дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо проведення 

уроків, постійно. 

4.5. Систематично використовувати на уроках і в позаурочний час 

завдання творчого характеру. Учити учнів давати повні та змістовні відповіді 

на поставлені запитання, висловлювати та доводити власні думки, розвивати 

критичне мислення. 

4.6. Продовжити роботу щодо нормативного забезпечення 

використання навчальних програм, підручників, посібників, ведення 

відповідної шкільної документації, постійно. 

4.7. Забезпечити виконання передбаченої програмою практичної 

частини: практичних робіт, занять, дослідницького практикуму, міні-

проектів, демонстрацій, екскурсій, протягом ІІ семестру 2018/2019 н.р. 

4.8. Пройти онлайн-курс на освітній платформі MON-EDERA-

OSVITORIA, до 01.09.2019. 

4.9. Оформити освітні осередки, зокрема для проведення дослідів 

дослідів (спостереження та догляд за рослинами, акваріум тощо), до 

12.04.2019.  

4.10. Акцентувати увагу на очікуваних результатах уроку та 

конкретизації освітніх галузей, через які здійснюється горизонтальна 

інтеграція, при складанні поурочного планування відповідно до вимог 

Державного стандарту початкової загальної освіти,  серпень 2019 р.   



5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 

спеціаліста управління освіти і науки Сумської міської ради  

Пантюшенко С.В.  

  

 

 

 

Начальник управління освіти і науки                              А.М. Данильченко 

 
Пантюшенко 32-80-66 

 


