
План 

1. Про оновлення навчальних програм 1-4-х класів           
1 у 2016-2017 н.р. 

2. Про методичні рекомендації щодо Орієнтовних вимог 

до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкової школи. 

3. Про ведення ділової документації у 2016-2017 н.р.. 

4. Про організацію і проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2017». 

 

Особливості організації освітнього процесу  

в початкових класах у 2016-2017 навчальному році  

в контексті документів  реформування 



Розвантаження та осучаснення 
чинних навчальних програм 1-4 кл. 

1 



3 



Поняття «освіта», «освітній 

процес» включає навчання, 

виховання і розвиток 



- Українська мова 1-4 кл.; 

- Літературне читання 2-4 кл., 

- Математика1-4 кл.; 

- Інформатика 2-4 кл.; 

- Іноземні мови для загальноосвітніх і спеціалізованих 
навчальних закладів1-4 кл.; 

- Основи здоров’я 1-4 кл.; 

- Музичне мистецтво 1-4 кл.; 

- Образотворче мистецтво 1-4 кл.; 

- Мистецтво 1-4 кл.; 

- Трудове навчання 1-4 кл., 

- Природознавство 1-4 кл.; 

- Я у світі 3-4 кл., 

- Фізична культура 1-4 кл.. 

 

 

Наказом  МОН України від 05.08.2016 р. № 948 "Про 

затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів ЗНЗ" 

затверджено 13 оновлених програм  

для шкіл з українською мовою навчання 

 



з 01 вересня 2016 р.  

у 1, 2, 3, 4 класах 

загальноосвітніх 

навчальних  закладах  

з українською мовою 

навчання 

Запровадження  оновлених 

навчальних програм 

 



 



 конкретизовано вимоги викладання до 

навчальних предметів у 1-4 класах,  

 наголошено на правильному обсягу домашніх 

завдань 

 йдеться про оцінювання навчальних досягнень 

учнів, основні зміни у навчальних програмах. 

 

 Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у ЗНЗ 

 у 2016-2017 н.р.». 



Веб-конференція Національної академії 

педагогічних наук України 23.08.2016 р. 













Порядок денний: 

1. Про  оновлення навчальних програм 1-4 класів. 

2. Про нормативні документи організації освітнього 
процесу у початковій школі у 2016-2017 н.р.. 

3.  Про Концептуальні засади реформування 
середньої освіти «Нова школа. Простір освітніх 
можливостей». 

 

Протокол 
 засідання шкільного МО  



 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. 

Календарне і поурочне планування 



самостійно переносити теми 
уроків, відповідно до засвоєння 
учнями навчального матеріалу, 
визначати кількість годин на 
вивчення окремих тем 

Учитель має право 



 

 «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». 

 

                                       (Із проекту Закону «Про освіту») 

 



- побудова уроку на засадах міжпредметної 

інтеграції; 

-  відповідність навчального матеріалу змісту 

програми, віковим особливостям і навчальним 

можливостям учнів; 

- використання організаційних форм, методів 

навчання, способів навчальної взаємодії з 

практичною спрямованістю, тобто з урахуванням 

діяльнісного підходу 

Умови ефективної реалізації  
компетентнісного підходу у початковій школі 

 





Визначення мети  
компетентнісного уроку 



Визначення мети  
компетентнісного уроку 



це спеціально створена дидактична 

конструкція, що використовується 

з метою формування і перевірки 

рівня предметної, міжпредметної і 

ключової компетенцій 

 

Компетентнісно зорієнтовані 

завдання – 

 



1.Стимул (мотивація) 

2.Формулювання у вигляді задачі 

3.Джерела інформації  

4.Критерії оцінювання 
 

 

Структура  

компетентнісно зорієнтованого 

завдання 

 



Видавництво «Оріон» 



у загальноосвітніх навчальних 

закладах можe 

використовуватися лише те 

навчально-методичне 

забезпечення, що має відповідний 

гриф Міністерства освіти і науки 

України 

Увага  



 затверджений наказом МОН України 
від 14.07.2016 р. № 826, і  викладений у 
листі МОН України від 17.08.2016 р.  

   № 1/9-434 

Перелік підручників, які чинні  
у 2016-2017 н.р. 



 У 1-му класі домашні завдання не задаються 

 у 2-му класі – 45 хвилин;  

 у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 

 у 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. 

 

Обсяг домашніх завдань 



Домашні завдання  

не задаються учням на вихідні, 
святкові та канікулярні дні 



 результати навчальних досягнень 
учня/учениці не озвучуються в класі та 
на батьківських зборах. Ця інформація 
стосується тільки вчителя-учня-батьків 
(або осіб, які їх замінюють) і має бути 
описовою, з детальним поясненням 
досягнень дитини та доброзичливою 
допомогою 
 

Про оцінювання навчальних 
досягнень учнів 



З метою зменшення психологічного 
напруження у першокласників для 
письма рекомендується 
користуватись простим олівцем – 
за рішенням вчителя, відповідно до 
рівня готовності дітей. 

Використання олівця рекомендоване 
до сформування навички письма. 

Про використання простого олівця 
у 1 класі 



не рекомендується 
використання ручки з 
червоною пастою для 
позначення помилок 

Про використання ручки  
з червоною пастою  

в адаптаційному періоді 1 класу 



Орієнтовні вимоги до контролю та 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів початкової школи 
затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 19.08.2016 р. № 1009 

Про критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів 



 це процес встановлення рівня 
навчальних досягнень учня/учениці в 
оволодінні змістом предмета 
відповідно до вимог чинних 
навчальних програм 

Оцінювання — 



 У 1-х класах лише вербальне оцінювання 
 За рішенням педагогічної ради навчального 

закладу може надаватися словесна 
характеристика знань, умінь і навичок учнів  

2 класу 
 2-4 класи з предметів «Я у світі», «Трудове 

навчання», «Образотворче мистецтво», 
«Музичне мистецтво», «Мистецтво», 

«Інформатика», «Фізкультура», «Основи 
здоров’я» 

 1-4 класи з предметів варіативної складової 
 
 

Про оцінювання навчальних 
досягнень учнів: вербальне 



  учнів 2-4 класів з предметів 
інваріантної складової освітніх 
галузей: «Мови і літератури (мовний 
і  літературний компоненти)», 
«Математика», «Природознавство». 

Виставлення балів обов’язково 
супроводжується оцінювальними 
судженнями.  

 

За 12-бальною шкалою оцінюють 



Недопустимою є заміна 
оцінок іншими зовнішніми 

атрибутами  

(зірочками, квіточками, 
прапорцями тощо) 

 



 у кінці навчального року: 

 - контрольне списування,  

 - комбінована контрольна робота з 
математики  

 -  індивідуальна перевірка навички 
читання вголос і розуміння прочитаного  

Підсумкові контрольні роботи  
у 1 класі 



У  2-3 класах – це  тематичні 
перевірки 

у 4 класі – тематична перевірка та 
підсумкові контрольні роботи у 
кінці навчального року (з 
навчальних предметів, що 
визначені Міністерством освіти і 
науки України для державної 
підсумкової атестації) 
 



 проводять на другому або третьому уроці за 
розкладом у середині робочого тижня 
(вівторок, середа), не більше однієї такої 
роботи в день, а протягом тижня – не більше 
двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано 
проводити їх у вівторок і четвер). 

 орієнтовна тривалість виконання роботи  

у 2 класі - близько 30 хв., 

 у 3-4 класах – близько 35 хв. 

 

Контрольні роботи 



з предметів «Я у світі», «Основи 
здоров’я», «Трудове навчання», 
«Образотворче мистецтво», 
«Музичне мистецтво», 
«Мистецтво», «Фізична культура», 
«Інформатика» 

Тематична перевірка навчальних 
досягнень учнів (контрольні роботи) 

 не проводиться 
 



Усі письмові роботи 
навчального і 

контрольного характеру 
перевіряються 

 до наступного уроку 



 У 1 класі на етапі письма окремих літер, цифр 
правильно написану літеру або цифру 
вчитель/вчителька обводить як зразок.  

    Графічно неправильно написану літеру або цифру 
вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку дає 
зразок правильного їх написання для практичного 
вправляння. 

 Під час формування графічних навичок у 1 класі 
допускається виправлення форми літери чи цифри по 
написаному з метою вказування, де саме 
учень/учениця припускається помилки. Неправильність 
нахилу помічається похилою лінією поряд зі знаком, 
який дитина написала неправильно. 

 



 У 2-4-х класах виправляти неправильний 
запис наведенням по написаному не 
рекомендується. 

 Перевірка графічних навичок у 2-4 
класах здійснюється з урахуванням 
форми, розміру, нахилу, поєднання літер; 
культури оформлення письмової роботи.  

 Окрема оцінка за графічні навички не 
ставиться. 

 Окремо оцінка за ведення зошитів не 
ставиться, відповідно у журналі не 
фіксується 
 



 Підсумкове оцінювання за тему з навчальних 
предметів 

- «Українська мова», 

- «Літературне читання», 

- «Іноземна мова»,  

-«Мова національної меншини», 

 -«Математика», 

- «Природознавство» здійснюється  з урахуванням 
усіх поточних оцінок та оцінки за тематичну 
контрольну роботу. 

 

Оцінка за тему 
 



  з навчальних предметів  

-«Я у світі», 

- «Основи здоров’я»,  

-«Трудове навчання», 

-«Образотворче мистецтво», 

- «Музичне мистецтво», 

- «Мистецтво», 

- «Фізична культура», 

- «Інформатика»  

Оцінювання за тему не проводиться  



здійснюється на основі 
результатів тематичного 

оцінювання з урахуванням 
динаміки рівня навчальних 

досягнень учня/учениці  
 

Підсумкове оцінювання за семестр 



здійснюється на основі 
семестрових оцінок також з 
урахуванням динаміки рівня 

навчальних досягнень 
учня/учениці 

   

Підсумкове оцінювання за рік 


