
Виступ на вебінарі 

Нині постала гостра необхідність підготовки дитини "до життя в 

інноваційному за типом розвитку суспільстві, що закономірно стверджується 

в сучасному світі» , що потребує ефективної реалізації цілісного підходу до 

організації освітнього процесу в початковій школі, як основи його 

гуманізації.  

Задля подолання протиріч між розподілом освітнього процесу на 

окремі предмети, що порушує цілісне сприйняття світу дитиною, створено 

проект "На крилах успіху" в межах дослідно-експериментальної роботи 

Всеукраїнського рівня "Дидактико-методичне і навчальне забезпечення 

реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти". 

Актуальність експериментальної роботи визначається завданнями 

модернізації початкової освіти, що ґрунтуються на нових методологічних і 

концептуальних засадах Нової української школи, а саме:  

- Дитиноцентризм; 

- Інтеграція змісту навчальних предметів; 

- Діяльність через ігрові методи; 

- Практичне застосування набутих знань. 

На підставі угоди з Інститутом педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України навчально-виховний процес в 1-Б  класі 

Олешківської гімназії в 2017-2018 навчальному році організовую за освітнім 

проектом «На крилах успіху», що реалізується в межах дослідно-

експериментальної роботи Всеукраїнського рівня. 

Учителі, задіяні в експериментальному класі, пройшли навчання за 

даною програмою в м. Запоріжжя  у серпні 2017 року. (а саме: учитель 

початкових класів, музичного мистецтва, англійської мови, фізичного 

виховання. 

У практику діяльності школи упроваджуються інноваційні підходи до 

особистісного розвитку дитини. Зокрема, такий стратегічний напрям, як  

дитиноцентризм, навколо якого вибудовується гуманна педагогіка із 

особистісною орієнтацією навчання, а, відповідно, й діяльнісним підходом до 

його організації та компетентнісним – до визначення освітніх результатів. 

 Вперше в Україні в початковій школі навчання ведеться 

інтегрованими, дворівневими  програмами та оригінальними сучасними 

навчальними посібниками і дидактичними матеріалами. 

Навчальний посібник розрахований на тиждень занять, а отже легкий 

(по вазі) і кожного тижня новий, обьєднаний тематикою. Наприклад: 

 У світі професій, 

 Календар лютого, 



Посібник поділений на блоки, а  блоки відповідають навчальному плану, 

до якого ввійшли такі предмети: українська мова, іноземна мова, математика, 

всесвіт(інтегрує в собі такі предмети як природознавство, 

суспільствознавство), арттехнології (мистецтво, технології) фізична 

культура. 

Кожен блок  починається з тематичної картинки, яка дає широту фантазії 

для обговорення теми або запитань, від найпростіших порахувати зображені 

об’єкти, до запитань, які підштовхують дитину до відкритого та вільного 

спілкування, обговорення висловлення своєї думки з приводу заданої теми.  

   Зверніть увагу на екран, ви бачите тематичну яскраву картинку. З неї я 

починаю всі уроки одного дня. Наприклад: сьогодні за розкладом у дітей 1- Б 

класу такі уроки: українська мова(читання + письмо), математика, Всесвіт. 

Далі за картинкою …. 

 

1. Орієнтовні запитання і завдання до малюнка на с. 2-3. 

 Що/кого зображено на малюнку?  

 В яких випадках потрібно звертатися до лікаря? Як можна потрапити 

до нього на прийом? 

Доречно буде ознайомити учнів з державним сайтом для електронного 

запису: https://helsi.me/   

 Кабінети яких лікарів зображені на малюнку? 

 Кого на них зображено на стінах біля кабінету окуліста?  Що 

спільного у всіх зображених персонажів? (окуляри). Чому треба дбати про 

свій зір? Як це правильно робити? 

Прочитайте і відгадайте загадку. (зуби) До якого лікаря треба звертатись, 

якщо болить зуб? Зображення якого казкового персонажа ви бачите на 

дверях кабінету стоматолога? (Лускунчик) Чому лікар обрав зображення 

саме цього героя? Чому важливо дбати про здоров’я зубів? Як це правильно 

робити? За наявності часу можна запропонувати перегляд фрагменту 

мультфільму «Навіщо чистити зуби»: 

 

1. Орієнтовні запитання та завдання до малюнка на с. 2-3.  

За малюнком пропонуються завдання на формування навичок лічби і 

порівняння кількості об’єктів. Дітям пропонують визначити кількість дітей-

пацієнтів/батьків/кабінетів лікарів/картин на стінах тощо. На основі 

отриманих даних учитель/учні формулюють завдання/задачі й усно їх 

виконують/розв’язують. 

 

1. Орієнтовні запитання і завдання до малюнка на с. 2-3. 

Що з зображеного на малюнку відноситься до природи?  

Назвіть зображені об’єкти живої природи. 

Назвіть зображені рукотворні об’єкти. 

Де відбуваються події на малюнку? (в приміщенні поліклініки) Це 

природне чи штучне середовище? Поясніть свою думку. 

Коли люди відвідають поліклініку? Що може призвести до хвороб? 

Про це ми дізнаємось на с. 10. 

 

https://helsi.me/


 

 Основними дійовими героями кожного уроку є Лаксики. Це ляльки, 

космічні улюбленці. Діти дали їм імена: Лія, Ася, Нік, Кай. Функція Лаксиків 

полягає в тому, що після засвоєння знань на уроці та в позаурочній 

діяльності, їх відтворюють навчаючи Лаксиків. І таким чином йде перевірка 

засвоєного матеріалу шляхом навчання інших. Учні постійно з героями на 

уроках, екскурсіях, святах.  

 

Обсяг та складність матеріалу компенсуються його поданням в цікавій 

формі за допомогою використання новітніх технологій (електронної дошки) 

та різноманітних роздаткових матеріалів, які є у  кожної дитини в її 

особистому боксі. Використання на уроках великої кількості відеоматеріалів 

та презентації є надзвичайно важливим для сучасних дітей, завдяки чому 

матеріал засвоюється дітьми набагато легше. 

 

  Цікавим є фізична культура. Авторами проекту було сплановано 3 

години на засвоєння даного предмету на розгляд адміністрації. Або це 2 

уроки фізичної культури та 1 урок фізкультхвилинок, або 1 урок фізичної 

культури, 1 урок хореографії, 1 урок фізкультхвилинок. На кожному уроці я 

відводжу на фізкультхвилинки 3 хвилини, що за тиждень складає  1 урок. Ці 

фізкультхвилинки незвичайні, найчастіше це нейробіка……. 

 

Нейробіка – це розумова гімнастика, аеробіка для мозку, спрямована на 

покращення розумової діяльності. Це комплекс простих вправ, які сприяють 

поліпшенню пам’яті, дають додаткову енергію і підвищують здатність 

нашого мозку до будь-якої роботи в будь-якому віці. 

Головні завдання розумової гімнастики:  стимуляція роботи мозку;  

тренування пам’яті. 

 

 


