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№143 від 06.09.2017 р.                                   Директорам ЗНЗ,  

                                                                                   учителям початкових класів 

 

Про особливості освітнього процесу 

 у початковій школі у 2017-2018 н.р. 

 

М е т о д и ч н і   р е к о м е н д а ц і ї 
 

     

У 2017-2018 н.р. продовжується оновлення змісту початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу. Ідеологія освітньої реформи  -  концепція «Нової української 

школи», яка була схвалена 14.12.2016 р. на засіданні КМ України,  та Середньостроковий 

план пріоритетних дій Уряду на період до 2020 рр.. 

      Документ “Нова українська школа: концептуальні засади реформування 

середньої школи” пройшов громадське обговорення і ухвалений рішенням колегії МОН 

України 27 жовтня 2016 року. 

Формула Нової школи поєднує 9 ключових компонентів: 

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації в суспільстві. 

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно. 

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію. 

5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.  

7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя.  

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх 

дітей до якісної освіти. 

9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології 

для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу. 

   У Концепції подано визначення понять “компетентність”, “ключові 

компетентності”: 
 компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, 

цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 

успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність; 

 ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, 

розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування 

і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього 

життя. 

Визначено 10 ключових компетентностей Нової української школи: 

 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

 Спілкування іноземними мовами. 

 Математична компетентність. 
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 Основні компетентності у природничих науках і технологіях.  

 Інформаційно-цифрова компетентність. 

 Уміння вчитися впродовж життя. 

 Ініціативність і підприємливість.  

 Соціальна та громадянська компетентності. 

 Обізнаність та самовираження у сфері культури.  

 Екологічна грамотність і здорове життя. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

 уміння читати і розуміти прочитане; 

 уміння висловлювати думку усно і письмово; 

 критичне мислення; 

 здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

 виявляти ініціативу; 

 творити; 

 уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; 

 уміння конструктивно керувати емоціями; 

 застосовувати емоційний інтелект; 

 здатність співпрацювати в команді.  

 Рекомендуємо опрацювати Концепцію «Нова українська школа», проект 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти на засіданнях педагогічних 

рад, включити для розгляду на методичних об’єднаннях учителів та обговорити на 

батьківських зборах.  

Звертаємо увагу, що інформація про все, що стосується реформування освіти, 

висвітлюється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України  

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/), на сайтах «Нова 

українська школа» (http://nus.org.ua/), Інституту модернізації змісту освіти 

(https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/nova-ukrajinska-shkola/), на сайті 

Олешківського РМК (https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/nova-ukrajinska-

shkola). 

На засіданнях шкільних МО учителів початкових класів пропонуємо винести 

на розгляд питання щодо організації навчально-виховного процесу у 2017/18 н.р.; 

підвищення ефективності освітнього процесу початкової школи на засадах 

компетентнісного підходу відповідно до концептуальних засад Нової української школи; 

оновлення змісту початкової освіти в умовах нового Державного стандарту; формування 

предметних, міжпредметних, ключових компетентностей у навчально-виховному процесі 

початкової школи; інтегрований підхід до викладання предметів початкової школи;  

творчий підхід учителя до змісту і технологій навчання та ін.. При організації роботи 

шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів пропонуємо 

використовувати методичні рекомендації РМК (лист від 14.09.2015 р. «Про організацію 

шкільного МО вчителів початкових класів»), які розміщені на сайті ОРМК. 

 Від вересня 2018 року, коли стартує повномасштабна реформа загальної середньої 

освіти, учні всіх перших класів України почнуть навчатись за новим Державним 

стандартом. 

    У 2018/2019 навчальному році навчання в початковій школі буде відбуватись за 

новим Державним стандартом, новизна якого у запровадженні компетентнісного підходу; 

інтеграції предметів; дитиноцентризмі; формуванні цілісної особистості, з увагою до 

інтелектуального, духовного, емоційного, соціального та фізичного розвитку; зміні 

навчального середовища, яке повинно бути каналом інформації, стимулювати самостійне 

навчання, передбачати моделювання таких ситуацій, що дають змогу дитині планувати та 

організовувати власну навчальну діяльність, ухвалювати рішення та відповідати за них; 

плеканні здоров’я учнів, яке передбачає популяризацію здорового способу життя і 

створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку.  
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Головна відмінність проекту нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти від чинного у тому, що у ньому зроблено акцент на формування ключових 

компетентностей, тоді як у ДС 2011 р.  – на формування предметних компетентностей.  

 У 2017-2018 н.р. новий Державний стандарт використовуватимуть у навчальному 

процесі 100 шкіл по всій Україні, які пілотуватимуть Нову українську школу. На підставі 

цього пілотування та громадського обговорення буде підготовлено фінальну 

версію Державного стандарту початкової загальної освіти. Остаточну версію затвердить 

Кабінет Міністрів України.  

Наразі актуальною є підготовка  загальноосвітніх навчальних закладів до 

роботи за новим Державним стандартом. Адже для його ефективного впровадження 

необхідно уже сьогодні проаналізувати кадрове  і матеріально-технічне забезпечення 

початкової школи, розпочати роботу над створенням нового навчального середовища, 

відібрати цінний досвід, який є навчальних закладах (зокрема, педагогів, які працюють за 

програмою Всеукраїнського фонду «Відродження» «Крок за кроком»), вчителі мають 

оволодіти новими методиками викладання та педагогікою партнерства. 

   КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» планує серію вебінарів щодо 

підготовки  вчителів до роботи за новим Державним стандартом, практичне ознайомлення 

з роботою педагогів, які його пілотують. До вивчення ДС необхідно долучитися не лише 

вчителям, які у 2018-2019 н.р. будуть навчати перший клас, а всім учителям початкових 

класів району. 

     Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й 

уміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та принципи 

навчального процесу, логіку його організації тощо. Користуючись Стандартом, вчителі 

розроблятимуть свої навчальні програми та курси на основі інтеграції предметів, а 

директори шкіл – затверджуватимуть робочі навчальні плани. Адже Стандарт 

визначає спільні очікувані результати, які учень має досягнути за певний період. А шляхи 

досягнення цих результатів – тобто навчальні програми – можуть бути різними.  

      Національною академією педагогічних наук України під час веб-конференції до 

нового 2017-2018 навчального року було анансовано серію вебінарів щодо розроблення 

модельних навчальних програм учителем.  

     Пропонуємо ознайомитися зі змістом наказу МОН України від 16.08.2017 р.      

№ 1181 «Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи 

експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах 

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти», яким затверджено навчальний 

план експериментальних шкіл, пояснювальна записка до них і т.д., а також із листом МОН 

України № 1/9-450 від 23.08.2017 р. «Щодо методичних рекомендацій для 

експериментальних ЗНЗ», у додатку до якого розміщені методичні рекомендації щодо 

організації освітнього процесу в 1-х класах експериментальних ЗНЗ. 

Наказом МОН України від 13.07.2017 № 1021 "Про організаційні питання 

запровадження Концепції НУШ у ЗНЗ І ступеня" визначено перелік засобів навчання у 

початковій школі.   

Обладнання, навчальні матеріали, організація класу повинні сприяти розвитку 

кожної дитини, а види діяльності відповідати інтересам і рівню розвитку дітей. На основі 

спостережень за дітьми педагог адаптує матеріали та види діяльності, щоб врахувати різні 

потреби та інтереси дітей. Індивідуалізація навчання дає можливість дітям розвиватися у 

власний спосіб. Демократичне навчальне середовище - це динамічне середовище, яке 

постійно змінюється, щоб враховувати інтереси кожної дитини та її рівень розвитку. Слід 

пам’ятати, що центральною фігурою у класі є дитина, що вчителі мають надавати учням 

широкі можливості для вибору, досліджень, заохочувати старанність і персональну 

відповідальність, сприяти ефективному спілкуванню та виробленню взаємної поваги між 



дітьми та дорослими.Педагог планує навчальне середовище таким чином, щоб воно 

забезпечувало індивідуалізацію навчання.  

   Проект Державного стандарту передбачає, що між 2 і 3-ою академічними годинами 

варто проводити рухливі ігри, зазвичай на вулиці. У навчальних програмах з усіх 

предметів і курсів передбачено 20% резервного часу, який вчитель може використовувати 

на свій розсуд (на засвоєння навчального матеріалу, піти з учнями у музей тощо).  

     Зміст початкової освіти розроблено на основі компетентнісного підходу, а 

саме: не що ти знаєш – а як ти цим вмієш користуватися. Саме тому в Стандарті постійно 

вказуються прив’язки до досвіду дитини та можливостей застосувати здобуті знання на 

практиці. 

Проект Стандарту вводить інтегроване навчання у початковій школі. Загалом у 

ДС 9 освітніх галузей: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, 

інформатична, соціальна і здоров’язбережна, фізкультурна, громадянська та історична, 

мистецька. Три з них не інтегруються: іншомовна, фізкультурна та мистецька. 

Пропонується інтегрувати сім освітніх галузей у курс “Я досліджую світ”. 

Українська мова та математика пропонується теж інтегрувати, але не повністю. 3 4-х 

годин на тиждень вивчення математики один урок викладатиметься в рамках 

інтегрованого курсу, а інші три – як окремі навчальні предмети. Так само з українською 

мовою. Автори стандарту пропонують 2 години цього предмету викладати в рамках курсу 

“Я досліджую світ”, а решту 5 – як окремий предмет “Українська мова”. Але ці навчальні 

предмети (іноземна мова, фізкультура, мистецтво, українська мова та математика) будуть 

пов’язані між собою тематично через міжпредметні зв’язки. 

       У Стандарті для кожної освітньої галузі спершу вказується загальна ціль, на 

реалізацію якої спрямовані “загальні очікувані результати” (ЗОР), які вказують на рівень 

розвитку кожного вміння на завершення циклу навчання (1-2 клас і 3-4 відповідно). ЗОРи є 

життєво важливими вміннями та навичками, які вчитель розвиває інструментами своєї 

галузі. Вони є орієнтирами для вчителя в навчальному процесі. та “конкретні очікувані 

результати” .Конкретні очікувані результати (КОРи) описують ядро знань учня. Саме 

по КОРах буде проводитись підсумкове оцінювання учнів після закінчення 4 класу.  

      У Додатку до Стандарту початкової освіти подано “Покажчик наскрізних умінь”, які 

реалізуються в рамках кожної освітньої галузі, це такі: розв’язую проблеми, критично 

мислю, творчо мислю (креативність), співпрацюю, ефективно спілкуюся, розвиваю 

власний емоційний інтелект, досліджую, організовую свою діяльність, рефлексую, читаю 

вдумливо. 

     Для учнів початкової школи найважливіше – навчання через дослідження та 

особистий досвід, роботу в групі та соціалізацію.  Тому в Стандарті багато уваги 

приділено саме їм. Коли дитина працює в групах з ровесниками, вона відчуває себе в 

безпеці.  

Рекомендуємо на методичних заходах розглянути  питання організації та 

проведення проектної роботи. 

        У ДС йдеться про формувальне оцінювання, яке допомагає оцінювати поступ дитини 

у навчанні. Вона має вчитися самостійно оцінювати свої досягнення та поступ, ставити 

цілі та обирати засоби для їх досягнення. Підсумкове оцінювання – навчальні досягнення 

зіставляються з КОРами. 

       Отже, рекомендуємо вчителям початкових класів будувати освітній процес, 

зважаючи на головні аспекти проекту нового ДС. 

У листах МОН України № 1/9-315 від 07.06.2017 р. «Про структуру 2017/2018 н.р. 

та навчальні плани ЗНЗ» та № 1/9-436 від 09.08.2017 р. «Щодо методичних рекомендацій 

про викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2017-2018 н.р.» йдеться про вимоги до 

робочого навчального плану початкової школи у 2017-2018 н.р., який складається на 

основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової 



школи» (зі змінами). У наказі МОН  України від 11.07.2017 р. № 1015 «Про внесення змін 

до деяких наказів МОН України», п.2 викладено у такій редакції:  «Встановити, що при 

складанні робочих навчальних планів на основі Типового навчального плану, затверджено 

цим наказом, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не 

допускається. Години на їх вивчення можуть зменшуватися не більше ніж удвічі 

порівняно з показниками Типового навчального плану». 

Частину навчального навантаження з фізичної культури у початковій школі (до 1 

години на тиждень) можна використовувати на вивчення окремих навчальних предметів, 

що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, плавання тощо), за 

наявності відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

Орієнтовні дати канікул рекомендовані у листі відділу освіти Олешківської РДА 

від 28.08.2017 № 09-667/01-09/01(розміщений на сайті). 

У 2017/2018 навчальному році учні початкових класів навчатимуться за 

навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки 

України від 05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-

4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому затверджено зміни до таких 

програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», 

«Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови длязагальноосвітніх та 

спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», 

«Фізична культура», «Основиздоров’я») та від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні 

програми для 1-4класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

       Більше інформації про оновлені програми для початкової школи  - на сайті 

Олешківського РМК у розділі «Початкова школа» -  «Нормативна документація щодо 

діяльності початкової школи у 2016-2017» (адреса-http://www.tsiurupynsk-

rmk.edukit.kherson.ua/pochatkova_shkola/normativna_dokumentaciya_schodo_diyaljnosti_pochatkovoi_

shkoli_u_2016-2017_navchaljnomu_roci/).  

       Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними 

правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01). Нові, затверджені 

наказом МОЗ від 26 червня 2017 р. № 709 «Про визнання такими, що втратили чинність, 

Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної 

техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» 

ДСанПіН 5.5.6.009-98.». 

      У 1-му класі домашні завдання не задаються. У 2-4 класах обсяг домашніх завдань 

з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-

му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин. 

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових 

посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, 

таблиць, виконання додаткових завдань і вправ,написання домашніх творів тощо. 

Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та 

канікулярні дні. 

Оцінювання учнів початкової здійснюється відповідно до наказу МОН України 

від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 21.08.2013 №1222» . 

     У зв'язку зі змінами до навчальних програм початкової школи, затвердженими наказом 

МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-

4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та відповідно до Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затверджених наказом МОН України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, внесено зміни у наказ 

МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до 

http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/pochatkova_shkola/normativna_dokumentaciya_schodo_diyaljnosti_pochatkovoi_shkoli_u_2016-2017_navchaljnomu_roci/
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/pochatkova_shkola/normativna_dokumentaciya_schodo_diyaljnosti_pochatkovoi_shkoli_u_2016-2017_navchaljnomu_roci/
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/pochatkova_shkola/normativna_dokumentaciya_schodo_diyaljnosti_pochatkovoi_shkoli_u_2016-2017_navchaljnomu_roci/


оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти». 

    Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: 

у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової. За рішенням педагогічної ради 

навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок 

учнів 2 класу; у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи 

здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»; у 1-4 класах з усіх 

предметів варіативної складової. 

      Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою: з 

предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і 

літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство». 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», заклад може 

використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за 

погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних 

предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у 

бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

    Відповідно до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки та ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, зареєстрованої в Міністерстві 

соціальної політики України від 15 грудня 2016 р. № 31, рекомендовано передавати уроки 

з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, 

образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за наявності 

об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, 

забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. 

У зв’язку з внесеними змінами у навчальні програми календарне та поурочне 

планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням 

друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення 

календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. 

Відповідно до Інструкції з веденням ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ст., затвердженої 

наказом МОН України від 23.06.2000 № 240, календарне планування і поурочний план є 

обов’язковими документами вчителя. 

Учитель має вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів 

навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Водночас 

вчителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків, відповідно до 

засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих 

тем. 

Рекомендуємо при поурочному плануванні враховувати такі основні вимоги: 

- конструювання уроку на засадах міжпредметної  інтеграції; 

- розширення діапазону способів навчальної взаємодії в сторону практичної 

спрямованості, реалізація компетентнісного підходу. 

Навчальна та методична література для початкової школи зазначена у листі МОН 

України від 17.08.2017 р. № 1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, 

рекомендовано МОН України для використання у ЗНЗ».  

Заповнення класних журналів  початкових класів здійснюється відповідно до 

Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (наказ МОН України 08.04.2015 року № 412), але з урахуванням змін, затверджених 

наказом МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21.08.2013 №1222». 

Зразки сторінок заповнення класного журналу  подано у методичних 

рекомендаціях Олешківського РМК: лист РМК від 08.09.2016 р. № 184 «Про ведення 



Класного журналу для 1-4 кл. у 2016-2017 н.р.» та  від 21.09.2016 р. №195 «Щодо ведення 

Класного журналу для 1-4 кл. у 2016-2017 н.р.».  

А також рекомендуємо взяти до уваги лист МОН України від 11.11.2016 № 2/2-14-

2401-16 до Державної аудиторської служби України щодо факту перевірки зошитів вчителем 

початкових класів. 

Про особливості виховного процесу у 2017-2018 н.р. йдеться у листі МОН України 

№ 1/9-413 від 27.07.2017 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи в навчальних 

закладах у 2017/2018 н.р.».  

При плануванні самоосвітньої діяльності рекомендуємо для  опрацювання  посібник 

«Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз», у якому йдеться  

про роботу за науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді в 

сучасному освітньому просторі» (розміщений на сайті ОРМК). 

Посилання на відеозаписи 

- обласної серпневої веб-конференції  - 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3AWUScdBCMFZUhTdjdkdzR0NWs  

- серпневого засідання РМО  30.08.2017 р.- 

https://www.youtube.com/watch?v=YAiyi6emcbw  

Пропонуємо список літератури та посилання на сайти про інтегроване навчання: 

1. Большакова І.О.  Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання 

на уроках у початковій школі  

2. Вашуленко М.С. Інтегрування завдань з рідної мови й читання / М.С. Вашуленко // 

Початкова школа. — 1994. - №6. - С.13-17. 

3. Дидактичні особливості проведення інтегрованих уроків в початкових класах  - 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=788383  

4. Жданова С.Г. Інтегровані уроки у початковій школі - 

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/integrovani-uroki-v-pochatkovii-shkoli-2.html  

5. Ілляш Соломія. Інтегрований підхід до навчання у початковій школі, його 

педагогічна цінність - http://drohobych.net/youngsc/AQGS/2013_6-2/pedagogy/57-

65.pdf 

6. Інтегровані уроки у початковій школі  - http://bookland.com/download/r/rk/rk-

intu14/sample.pdf  

7.  Попова О. Інтегроване навчання в початковій школі - 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3218 

8. Тимків Вікторія. Інтегровані уроки у початковій школі як ефективна форма 

навчання молодших школярів  - http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-

13052016/3/Timkiv.pdf  

9. Філь Г.О., Кутняк І.М. Інтегрований урок як нова форма організації  навчання  у 

початковій ланці освіти - 

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/29331.doc.htm 

Рекомендуємо Інтернет-ресурси для вчителів початкової школи: 

1.Освіта.ua  - http://osvita.ua/ 

2. Портал учителів початкових класів «Урок» - http://www.yrok.net.ua/ 

3. Іnfoсвіт. Портал освітніх новин - http://infosvit.if.ua/  

4.Методичний портал  - http://metodportal.com/node/595  

5.Edera - https://www.ed-era.com/mon.html 

6.Освітня платформа з розвитку критичного  мислення -http://www.criticalthinking.expert/  

7.Навчання в стилі Start up- http://www.edustartup.com.ua/sample-page/ 

8.Педрада - https://www.pedrada.com.ua/about  

 

Завідувач ОРМК                                                                                                О.В.Павлова 

Левицька І.В., 2 16 63 
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