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Нова українська школа – це назва реформи 
загальної середньої освіти, яку зараз реалізовує 
Міністерство освіти і науки спільно з сотнями 
вчителів і управлінців з освіти по всій Україні   

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне 
навчання. 
Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а 
вчитимуться використовувати їх на практиці й 
опановуватимуть навички. Для НУШ створено новий 

Стандарт освіти і нові програми 



Компетентність –  набута в процесі навчання 

інтегрована здатність особистості, яка 

складається із знань, досвіду, цінностей і 

ставлення, що можуть цілісно реалізуватися на 

практиці 

Ключові компетентності – кожен потребує для 

особистої реалізації, розвитку, активної 

громадянської позиції,  комплекс певного рівня 

знань, умінь, навичок, цінностей, які можна 

застосовувати в широкої сфери діяльності 

людини 

(Державний стандарт початкової загальної 

освіти) 



Розроблено Освітня програма для 1-х класів на основі Типової 
освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під 
керівництвом академіка О. Я. Cавченко. (НУШ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Навчально-методичний та дидактичний 
матеріал відповідає змістовому наповненню 
навчальних предметів Державного 
стандарту початкової загальної освіти 



         Сучасний урок – це поєднання 
традиційних методів навчання із 
комунікативно-інформаційними 

технологіями 



 

ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

 

  
  







Групова робота 



Уміння вчитися –   уміти самостійно набувати знання через  
дослідження. Дитина самостійно шукатиме відповіді на 
запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй 
у цьому 



Учитель року 2010 12 









 
 
 Через гру ( моделювання ситуацій із додаванням руху й творчих 
завдань) учні зможуть дізнатись набагато більше.  
Використання наборів LEGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







У грі першокласники пізнають світ, тому 
що гра залишається провідним видом 

діяльності. 



ЕМОЦІЙНИЙ  ІНТЕЛЕКТ І ВМІННЯ 
СПІЛКУВАТИСЬ 

 Під емоційним інтелектом розуміємо осмислення власних емоції та 
переживань ,  переживань  інших під час комунікативної взаємодії.    

Одна із форм - ранкової зустрічі, на якій діти обговорюватимуть свій 

емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя, 
говоритимуть на цікаві їм теми 
   





 На заняттях курсу «Пізнай себе» дітям 

пропонуватимуть пізнати себе як особистості, отримати уявлення 
про свої можливості, здібності, нахили, розвивати вміння 
толерантного поводження зі своїми ровесниками і усвідомлювати 
себе як частки навколошнього світу  



ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ   
це організація процесу пізнання, за якою учні можуть 
використовувати знання та вміння, отримані в школі, 

в реальних життєвих ситуаціях 
 

  





ФОРМУВАЛЬНЕ, вербальне  ОЦІНЮВАННЯ 

  
Оцінка –  має фіксувати, на якому рівні перебуває дитина, 
і показувати ціль, до якої вона прямуватимо.  
Мета – оцінити поступ кожної дитини, а не її відповідність 
певному еталону. 

 Дійова форма цього - портфоліо особистих  

досягнень – добірка усіх поробок і творів, які вони 
робитиме  на уроках та в позаурочний час 





 

Педагогіка партнерства 
 
«Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна 
благородним захопленням, поривом до чогось світлого, 
розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло», – писав 
Василь Сухомлинський. 
 
Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й 
творчого підходу до розвитку особистості.   
 Головним завданням педагогіки партнерства є подолання інертності мислення, 
перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками 
освітнього процесу. 
 Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й 
батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з ме- 
тою особистісного розвитку школярів 



Батьки – активні учасники освітнього 

процесу 

 
-Взаємодія з дитиною і учителями 

- Участь у навчально-виховних заходах - квестах, 

святах, тематичних зустрічах 

- Залучення до експериментальної роботи 

Адміністрація           Батьки       Вчитель 

Співпраця, взаєморозуміння, бажання разом йти до 

мети 



 Педагогіка партнерства 



ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ       

  Комфортне перебування першокласника в гімназії не 

можливе без створення предметно-розвиваючого 

середовища – ігрової кімнати 



Яскраве і доцільне оформлення ігрової 
кімнати сприяє підвищенню інтересу до 

різних видів діяльності 



Ігрова кімната забезпечена дидактичними і 
роздатковими матеріалами для розвитку 

пізнавальних процесів дитини (пам'яті, уваги, 
мислення, уяви) 



Навчальний кабінет 
це єдина, органічно 

зв’язана система 

навчального 

обладнання, 

змонтована в 

окремому приміщенні, 

оформлена відповідно 

до вимог  НУШ, яка 

забезпечує високий 

рівень  навчальної 

діяльності 



          У класній кімнаті обладнано 
розвивальні зони для зміни видів 
діяльності під час уроку та для відпочинку 
дітей під час перерви 





Застосування здоров’я збережувальних технологій 



Фізкультурні хвилинки 





           У гімназії створені умови для 
забезпечення оптимальної рухової активності, 
профілактики захворювань наймолодших 
школярів 
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