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Відділ освіти, молоді та спорту 

Камінь-Каширської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Наше завдання –  кожній  дитині     дати доступ до    якісної освіти. Успіх  

України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна 

дитина, не залежно від її здібностей, має право на успіх в житті, на 

максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати 

якісна освіта.  

 Лілія Гриневич 
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    Складність полягає не в прийнятті нових ідей, 

 а у відмові від старих стереотипів. 
Дж.М.Кейнс 

Мета:  

 - презентувати систему роботи педагогів з  впровадження інноваційних 

технологій як стратегії реалізації концепції «Нова українська школа» 

 - акцентувати увагу на можливостях використання інтегрованого 

діяльнісного підходів для формування ключових компетентностей учнів на 

різних етапах уроку;  

 - пропагувати сучасні освітні методики, що базуються на 

компетентнісному, особистісно орієнтованому підходах  

          

Завдання: 

- створити умови для глибинного усвідомлення педагогами нових освітніх 

завдань, озброєння їх методичними рекомендаціями щодо роботи в нових 

умовах; 

- розширити знання щодо головних компонентів  Нової української школи : 

дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіка партнерства; 

- поглибити знання про інноваційні методи викладання  в  сучасній початковій 

школі 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня науково-педагогічної методологічної компетенцій та 

інноваційної грамотності вчителів; 

- використання педагогічних технологій, методів відповідно до досягнутого 

рівня та розвитку розумової діяльності учнів; 

-  цілеспрямований розвиток духовного, морального потенціалу педагога з 

опорою на знання про особистість, її розвиток, вікову психологію; 

- удосконалення педагогічної майстерності учасників семінару 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 І. Організаційний блок 

9.30. Збір учасників семінару. Реєстрація.  

 Ознайомлення з темою, метою та програмою семінару. 

Актуальність проблематики семінару у період впровадження нового            

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Марина Василівна  Ніщик, методист РМК 

Представлення портфоліо методичного об`єднання вчителів початкових класів 

Інна Олександрівна Ющик,  

заступник директора НВК №1 м. Каменя-Каширського 

09.55. «Реалізація концепції «Нова українська школа» в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України»  

Основні правила проекту: 

 дитина може бути успішною і має бути успішною у школі; 

 дитині має бути цікаво на уроках; 

 дитині має бути комфортно в класі. 
. 

 

  

Урок  «Людина і світ» у 2 класі. 

Тема: Опади 

                                   , 

Оксана Миколаївна Букало,  

вчитель початкових класів 

10.35. Якісне освітнє середовище для НУШ  

Презентація  нового простору класу: очікування і реальність 

Класні керівники 1 класів 

 

10.55. Урок читання у 1  класі 

Тема: Закріплення знань про алфавіт.  

В. Нестайко «Незвичайні пригоди у лісовій школі» 

 

 

11.45. Теоретична частина  (актова зала) 

Психологічний супровід науково-педагогічного проекту «Інтелект України»  

Ангеліна Анатоліївна Войтусік, 

 психолог НВК №1 м. Каменя-Каширського 

 



 

Презентація  методів і прийомів, які використовуються в » в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України»  

 

Оксана Миколаївна Букало,  

вчитель початкових класів 

  

              Час змін – навчання крізь призму педагогіки гри. 

Майстер-клас  з використання LEGO та ІКТ 

  

Придатко Наталія Іванівна , 

вчитель початкових класів  

НВК №1 м.Каменя-Каширського 

Майстер –клас по темі «Веселка» з предмета «Я досліджую світ» (1 клас) 

Герасимик Світлана  Іванівна , 

вчитель початкових класів  

НВК №1 м.Каменя-Каширського 

12.45. Підсумковий блок 

Вправа «Веселка» (враження від семінару) 

Інна Олександрівна Ющик,  

заступник директора НВК №1 м. Каменя-Каширського 

 

 

Методичний коментар 

Марина Василівна  Ніщик, методист РМК 

 

 

 

 

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння 

застосовувати їх у житті. 

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до 

їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну 

думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж 

подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та 

взаєморозуміння. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


