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Навчання у 1 класі 
• Відповідно до Законів України “Про

освіту”, “Про загальну середню 
освіту”.

• Указу Президента України “Про
стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-
2020р.”

• Концепції Нової української школи;

• Державного стандарту початкової 
освіти (від 21.02.2018р.)



• інструктивно – методичних 

рекомендацій щодо вивчення у закладах 

загальної середньої освіти навчальних 

предметів та організації освітнього 

процесу у 2018-2019р.

• типової освітньої програми 1-2 класів, 

розробленої під керівництвом 

Р.Б.Шияна.

• Модельної навчальної програми.



Типова освітня програма

початкової освіти цикл І (1-2кл.) 

включає:



Планування за принципом 

тематичних тижнів

Українська мова                5+1 год

Іноземна   мова                 2 год

Математика                        3 год

Я досліджую світ               7 год

Мистецтво                          2 год

Фізична культура              3 год



Нова українська школа працює на 

засадах партнерства та основних 

принципах цього підходу:

- повага до особистості;

-доброзичливість та позитивне 

ставлення;

-довіра в відносинах;

-діалог- взаємодія – взаємоповага;



-розподілене лідерство 

(проактивність, право вибору та 

відповідальність за 

нього,горизонтальність зв’язків );

- принципи соціального партнерства 

- ( рівність сторін, добровільність 

прийняття  зобов’язань, 

обов’язковість виконання 

домовленостей)



10 ключових компетентностей

• спілкування державною мовою;

• спілкування іноземними мовами;

• математична компетентність;

• основні компетентності у природничих 
науках і технологіях;

• інформаційно - цифрова компетентність;

• уміння вчитися упродовж життя;

• ініціативність та підприємливість;



10 ключових компетентностей

• соціальна та громадянська 

компетентність;

• обізнаність та самовираження у сфері 

культури;

• екологічна грамотність та здорове 

життя.



Принципах Державного стандарту 

початкової освіти:

• Презумпція талановитості дитини.

• Цінність дитинства.

• Радість пізнання.

• Розвиток особистості.

• Здоров’я.

• Безпека.



ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Актуальними для нової української школи є такі ідеї

дитиноцентризму: 
• відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу 

педагогічної творчості; 
• активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та 

досвід учнів, створення навчального середовища, яке б 
перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини; 

• практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок
особистого розвитку дитини з її практичним досвідом; 

• відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього
школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини; 

• виховання вільної незалежної особистості; 
• забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, 

урахування її вікових та індивідуальних особливостей, 
забезпечення морально-психологічного комфорту дитини; 

• впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і
самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та 
демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству



Наш освітній простір



Введення в навчальний день

Ранкові зустрічі

Інтегрований курс           

«Я досліджую світ»



Функціональність навчальних 

центрів:

Центр 
читання та 

письма

Центр 
дослідника

Центр 
математики

Центр 
творчості

Центр 
вчителя



Функціональність навчальних 

центрів:

Центр 
відпочинку

Центр 
тиші



Центр читання та письма



Центр дослідника



Центр математики



Центр творчості



Центр вчителя



Центр відпочинку



Центр тиші



Дитяча бібліотечка



Живий куточок



Стенди: 



Навчально- дидактичне 

забезпечення
Мовно- літературна галузь:
• Таблиці з навчання грамоти ( алфавіт, з’єднання 

літер, зразки написання літер, письмо елементів 
літер, розрізна азбука в картинках).

• Таблиці складів «Вчимося читати». 

• Набір букв і знаків на магнітах.

• Таблиці з української мови 2-4 кл.2 шт. 

• Таблиці з української мови «Фонетика, орфографія, 
будова слова»

• Картки- таблиці для розчитування для читання

• Набори фішок для звукового аналізу та інше.



Навчально- дидактичне 

забезпечення



Навчально- дидактичне 

забезпечення
Математична галузь:
• Набір цифр і знаків на магнітах. Набір цифр на 

прищіпках.

• Набір моделей геометричних фігур (дерев'яні)

• Лічильний матеріал ( геометрині фігури, предметні 
малюнки)

• Таблиці з математики 1 кл.

• Набір частин та дробів (пластиковий).

• Макет годинника демонстраційний.

• Предметні папки ( склад числа, дроби і частини, 
площа..)



Навчально- дидактичне 

забезпечення



Навчально- дидактичне 

забезпечення

Природнича галузь:

• Карта світу, карта материків, карта океанів, 

карта півкуль, карта тваринного світу.

• Таблиці по темі «Людина»

• Набір таблиць «Тварини України», 

«Лікарські рослини», «»Рослини», «Квіти», 

«Птахи»…

• Колекція «Корисні копалини», «Торф», 

«Бавовна». 



Навчально- дидактичне 

забезпечення



Навчально- дидактичне 

забезпечення



Навчально - дидактичне 

забезпечення
Соціальна й здоров’язбережувальна галузь:

• Набір таблиць з основ здоров’я.

• Таблиці «Культура поведінки у громадських
місцях»

Фізкультурна галузь:

• Спортивний інвентар: м’яч 

• футбольний, м’ячі для 

• метання, скакалки, кубики 

• для човникового бігу, кеглі, 



Навчально - дидактичне 

забезпечення

Мистецька галузь:

• Мольберт, палітри, іграшки м’які, 

фарби,пластилін,індивідуальні папки учнів 

для творчості,клей, ножиці… 



Державне  забезпечення 

• Парти, стільці;

• Комп’ютерна техніка: принтер, ноутбук, 
проектор, ламінатор;

• Цеглинки “Lego”, глобус політичний, глобус 
фізичний, танграм, модель механічного 
годинника,  набір пісочних годинників 
(1,2,5хв.),годинник пісочний 10хв., модель 
механічного годинник, набір цифр, віяла 
кольорів і геометричних фігур,абакус, дитяча 
карта України, дитяча карта світу, секундомір, 
лупа шкільна, магніт лабораторний.



Освітні технології

• технології й методики особисто зорієнтованого, 

• компетентнісного навчання;

• інтегрованого навчання (проведення інтегрованих днів, 
тематичних тижнів.

• Технологія формування критичного мислення :«Мозкового
штурму» «Асоціативного куща (гронування)», створення
лепбуків.

• парно-групові технології;

• інтерактивні форми роботи (робота в малих та великих 
групах);

• використання методики “Навчання з Lego”, ротаційних 
методик “Щоденні 5”;

• Дослідження, екскурсії, уроки на природі, 
спостереження…



Освітні технології



Дякую за увагу!


