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«Велике слово – ШКОЛА! Це скарб 

найкращий кожного народу, це ключ

золотий, що розмикає пута

несвідомості, це шлях до волі, до науки, 

до добробуту. У вселюдському житті

тільки той народ і бере перемогу, який

має найкращу школу»

Софія Русова

Батьківські збори 1 клас 

2022/2023
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Безумство – діяти 
по старому та 
чекати нових 
результатів

А. Ейнштейн



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

(поетапно)

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
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1. заснований на формуванні

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в

суспільстві.

2. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі,

дитиноцентризм.

3. , який має свободу творчості й

розвивається професійно.

4. добре засвоїти

новий зміст і набути компетентності для життя.

5. Наскрізний процес виховання який формує життєві

цінності.

6. , якє забезпечує рівний доступ

усіх дітей до якісної освіти.

7. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні

умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян,батьків

не лише в приміщенні навчального закладу.

9

між учнем, учителем і батьками (суб»єкт-

суб»єктна взаемодія)
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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)
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Компетентність – це динамічна комбінація знань, 

умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити

подальшу навчальну діяльність. Тобто формується

ядро знань, на яке накладатимуться уміння, як 

користуватись цими знаннями, цінності та навички, що

знадобляться випускникам української школи в 

професійному та приватному житті
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10 ключових компетентностей нової української школи

( Рада Європи щодо формування ключових компетентностей

ціложиттєвої освіти (18.12.2006)

1 Спілкування державною

мовою

6 Уміння навчатися впродовж

життя

2 Спілкування іноземними

мовами

7 Соціальні і громадські

компетентності

3 Математична грамотність 8 Підприємливість

4 Компетентності в природничих

науках і технологіях

9 Загальнокультурна грамотність

5 Інформаційно-цифрова

компетентність

10 Екологічна грамотність і

здорове життя

12



13

Основний зміст компетентностей, вимоги до оцінювання 

детально окреслені у Освітньої програмі гімназії для 1-4 

класів, яка буде розміщена на сайті гімназії після 

затвердження на педагогічній раді



Методичне забезпечення

Розроблена Освітня програма для 1 класів на основі Типової 

освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 

під керівництвом академіка О. Я. Cавченко. (НУШ 1)
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Навчально-методичний та дидактичний 
матеріал відповідає змістовому 
наповненню навчальних предметів 
Державного стандарту початкової 
загальної освіти
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Сучасний урок – це поєднання 
традиційних методів навчання із 
комунікативно-інформаційними 

технологіями
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Робота 
в парах, 
в малих

і великих 
групах 

забезпечена 
дидактичним 
роздатковим
матеріалом
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Інтерактивні комплекти
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забезпечити умови для розвитку 
здібностей та нахилів дітей;

учити їх творчо мислити та прагнути до 
інтелектуального вдосконалення;

орієнтувати учнів на самостійну роботу 
та активізацію навчання;

сприяють соціалізації особистості учня;

стимулюють ініціативність та розвиток 
лідерських якостей;

➢ набуття навчального та життєвого 
досвіду
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Проєкт «Я і мій край»
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Проєкт: Школа успішного

господаря
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ПРОЄКТ «Духовний світ природи»

Збиваючи шовкових трав росу,
задумайся затамувавши подих. 

Крім доброти дарує нам природа. 
Себе й свою немеркнучу красу.
Краса буття ніколи не вмирає
Заходьте в гості до її господи, 

лиш марно не топчіть її добра…

Повітря, земля і вода- це природа.
Природа-це Я. І ти-це природа.

У Божому світі під сонцем одним. 
Повинні ми жити у згоді.
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Проєкт “Духовний світ природи”





-забезпечити формування психологічного 

здоров’я дитини, її віковий розвиток;

-підвищення психологічного, духовного і 

морального рівня дитини;

-розвиток її творчих можливостей, 

інтелекту;

-створення умов для розкриття нахилів, 

задатків та розвиток здібностей, саме тих 

психічних процесів, які мають вирішальне 

значення для формування інтелектуальної 

та творчої особистості
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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
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Проект 

"Діалог культур та дитяча 

дипломатія"
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Міні проєкт “Допоможі птахам взимку”



Уміння вчитися – це ще одна навичка, яка стане в пригоді

кожній людині. Адже у світі, який швидко змінюється, потрібно

не відставати, а значить – уміти самостійно навчатись. Саме

тому навчання в НУШ  побудоване на дослідженнях: дитина

самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме

вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому
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В НУШ  освітньою програмою передбачено навчатися граючись. Це

означає, що діти опановуватимуть той самий навчальний

матеріал, але в інший спосіб.  Через гру (тобто моделювання

ситуацій із додаванням руху й творчих завдань) учні зможуть

дізнатись набагато більше. 

Використання наборів LEGO 
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Використання наборів 
LEGO 
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Впровадження LEGO - конструкторів у освітній процес робить його
набагато більш привабливим для дитини, сприяє багатогранному

розвитку особистості і спонукає до самонавчання надалі
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У грі першокласники пізнають світ, тому 
що гра залишається провідним видом 

діяльності.
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КРЕАТИВНІСТЬ

Висловлення власних творчих ідей, втілення 

їх у життя, експериментальна перевірка 

можливості їх втілення

КОГНІТИВНИЙ 

РОЗВИТОК

Розвиток пам’яті, уваги,

сприйняття, уяви,

логічного мислення;

формування понять,

рішення завдань

СОЦІАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК

Уміння працювати у

команді, вміння

спілкуватися,

домовлятися,

співчувати,

дослухатися до інших

ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Розвиток впевненості у собі,

контроль над своїми емоціями, уміння

перемагати і програвати, відчуття

власних сил, уміння ставити і досягати

цілей

ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

Гра допомагає дітям формувати і розвивати велику кількість навичок та вмінь, 

які у майбутньому  сприятимуть      навчанню протягом усього життя. Завдяки грі дитина розвивається 

всебічно
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Під емоційним інтелектом розуміємо власні емоції, керування ними й

дослухатися. Людина з розвиненими емоціями чутлива до відчуттів

інших. Навчання цьому – одне з важливих завдань Нової української

школи.

Цьому навчатимуть під час ранкової зустрічі, на якій діти

обговорюватимуть свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання

класного і шкільного життя, або ж просто говоритимуть на цікаві їм теми
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У реальному світі немає мононаукових процесів – кожен

пов’язаний з різними науками. Аби діти розуміли взаємозв’язки

й мали цілісну картинку світу, у початковій школі пропонується

інтегрувати (тобто об’єднати) предмети. Це означає, що, 

наприклад, рослини вивчатимуть не тільки з точки зору

ботаніки, а й додаватимуть до цієї теми знання з географії,

екології, математики, мови й літератури.
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STEM–освіта – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому

стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками

команди, суспільства, країни.

STEM-освіта дозволяє змінити форму викладання — урок не

сфокусований на вчителі, у центрі уваги завжди знаходиться вирішення

проблеми. Учні шукають рішення не в теоретичній площині, а зразу вчаться на

практиці, роблячи спроби та помилки.



Оцінка – це не покарання.Вона має фіксувати, на 

якому рівні перебуває дитина, і показувати ціль, до 

якої має прямувати дитина. Саме тому в першому

і другому класах не буде балів, а протягом усього

навчання пропонується використовувати

вербальне оцінювання. Мета – оцінити поступ

кожної дитини, а не її відповідність певному

еталону.

За формувальним оцінюванням відстежується

особистісний розвиток дитини та хід опануванння

нею навчального досвіду як основи компетентності
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Кожна дитина має отримувати винагороду за свої старання і

розуміти, що робить успіхи. Дійова форма цього - портфоліо
особистих досягнень – добірка усіх поробок і творів, які вона 

робитиме на уроках





«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
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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
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У ХХІ сторіччі учитель перестав бути єдиним джерелом знань, а 

отже – він має опанувати нову роль. З ретранслятора він має

перетворитись на помічника, ментора дитини, який супроводжує її у 

процесі пізнання і досліджує світ разом із нею.  

Усі вчителі гімназії, щороку проходять курсову перепідготовку та 

можуть працювати за програмами НУШ. 

Ми з вами маємо спільну мету – щаслива і успішна дитина. Тому 

будемо намагатися, щоб стосунки між нами (вчителі, батьки, 

адміністрація) були побудовані, насамперед,

на співпраці, взаєморозумінні й бажанні разом йти до мети
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ      

Комфортне перебування першокласника в гімназії не 

можливе без створення предметно-розвиваючого

середовища – ігрової кімнати
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Ігрова кімната 

умовно розділена на 3 зони:
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➢Центр створення психологічного
мікроклімату перед початком та

після занять

Створений простір для 

спілкування дорослого з 

дитиною та дітей між 

собою

Позитивний емоційний 

настрій першокласників 

засвідчує їх бажання 

відвідувати школу та 

пізнавати нове
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➢Центр відпочинку. 

Забезпечена можливість для збереження 

психологічного здоров’я та відпочинку
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➢ Центр гри 

Забезпечення умов для індивідуальної та групової 

діяльності. Створені можливості, які сприяють прояву 

і формуванню активності, самостійності, творчості
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Яскраве і доцільне оформлення ігрової 
кімнати сприяє підвищенню інтересу до 

різних видів діяльності
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Ігрова кімната забезпечена дидактичними і 
роздатковими матеріалами для розвитку 

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

зв’язана система 

навчального 

обладнання, 

змонтована в 

окремому приміщенні, 

оформлена відповідно 

до вимог НУШ, яка 

забезпечує високий 

рівень навчальної 

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

64





Раціональне оформлення інтер'єру 
кабінету.
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Матеріально-

технічне 

забезпечення







ІНТЕРАКТИВНА ПІДЛОГА
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РОБОТА 1-4-Х КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ У РЕЖИМІ ПОВНОГО ДНЯ

•

Забезпечує загальний 

розвиток учнів 

відповідно до норм 

освітнього стандарту; 

сприяє становленню 

особистості учня

Дає можливість учням проявити та 

розкрити свої таланти під час занять 

за інтересами: сприяє розвитку 

здібностей, закладає основи 

загальної культури, інтелектуальний 

розвиток

Сприяє покращенню 

адаптації до 

гімназійного 

середовища; пропаганда 

здорового способу 

життя, фізичний 

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

відвідування,

електронний 
журнал, 

електронний 
щоденник

Локальна мережа гімназії 
міжнародних відносин № 323 

База даних
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сторінка в інтернеті

заступники директора з
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мови
класи англійської мови

класи фізики

класи 
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класи інформатики

класи математики

класи історії

класи біології
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Директор
секретарі 

Відеоспосте-
реження
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Модель компетентного випускника

початкової школи

1 Спілкування державною

мовою

6 Уміння навчатися впродовж

життя

2 Спілкування іноземними

мовами

7 Соціальні і громадські

компетентності

3 Математична грамотність 8 Підприємливість

4 Компетентності в природничих

науках і технологіях

9 Загальнокультурна грамотність

5 Інформаційно-цифрова

компетентність

10 Екологічна грамотність і

здорове життя
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