
 

 
КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

      Н А К А З 

 

 

03 жовтня  2019 року                м. Камінь-Каширський                                    №262 

 

Про організацію у ІІ півріччі 2019 року  

підвищення кваліфікації педагогічних  

працівників  у зв'язку із запровадженням  

Концепції  реалізації державної політики  

у сфері реформування загальної середньої  

освіти  «Нова українська школа» 

 

 На виконання пункту 5 Плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого 

розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №903-р 

(зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року 

№ 415 «Про деякі питання організації у 2019 році підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у зв'язку із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», наказу управління освіти, науки та молоді Волинської 

обласної  державної адміністрації від 26 вересня 2019 року №493 «Про 

організацію у ІІ півріччі 2019 року підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  у зв'язку із запровадженням  

 Концепції  реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти  «Нова українська школа», відповідно до Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 

2018 року № 237 (зі змінами), з метою забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р (із змінами), та 

якісної підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах 

реформування галузі освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести районний семінар-тренінг для вчителів із питань 

упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти згідно 

програми (додаток 1) та графіка (додаток 2). 

2. Затвердити список  для підвищення кваліфікації вчителів, які у 



 

2021-2022 навчальному році будуть навчати учнів  1- их класів  відповідно 

до Концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової 

загальної освіти (додаток 3). 

 3. Залучити до навчання в семінарах-тренінгах (очні сесії) вчителів 

початкових класів Гуто-Боровенської ОТГ згідно додатку 4.  

 4.Голові об’єднаної територіальної громади, керівникам закладів 

загальної середньої освіти   спільно з районним методичним кабінетом 

(Подшивалкіна Л.П.) забезпечити в межах чинного законодавства: 

 1) Організацію підвищення кваліфікації  за очно-дистанційною формою 

навчання:  

 - учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 

2021/2022 навчальному (на базі локальних центрів району, відповідно до 

графіка проведення регіональних тренінгів ) та дистанційною формою (на сайті 

студії онлайн-освіти ЕdEra); 

 - асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням  (на базі ВІППО); 

 - директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи у 

початковій школі (на базі ВІППО). 

 2) Продовження підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та 

безперешкодне оформлення  документів педагогічним працівникам щодо 

проходження ними курсів підвищення кваліфікації  

 5. Районному методичному кабінету (Подшивалкіна Л.П.): 

 1) Забезпечити відповідно до графіка організаційно-методичний супровід 

підготовки та проведення курсів підвищення  кваліфікації педагогічних 

працівників, які у 2021/2022 навчальному році працюватимуть у перших 

класах. 

 2) Залучати для проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників тренерів-педагогів, які пройшли відповідну підготовку. 

 6. Централізованій бухгалтерії (Должко Л.М.) оплатити добові учасникам 

тренінгів в розмірі 60 гривень згідно графіка та  списку. 87 осіб за 9 днів. 

Всього сума добових становить 46980 (Сорок шість тисяч дев’ятсот вісімдесят) 

гривень 00 копійок.  

 . Контроль за виконанням цього наказу покласти завідувача 

райметодкабінету Подшивалкіну Л.П. 

 

Начальник відділу                                                                                 Віктор ПАСЬ 

 

Марина Ніщик, 22005  



 

Додаток 1 до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації 

від 03.10.2019 №262 

 

                                                                 Програма 

районного семінару-тренінгу для вчителів початкових класів 

із питань упровадження проекту Державного стандарту початкової 

загальної освіти 

 

Цілі семінару-тренінгу:  

Ознайомити учасників тренінгу з проектом нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти та модельною освітньою програмою. 

Поглибити розуміння інтегрованого підходу. 

Розвинути навички планування в умовах інтегрованого підходу та 

оцінювання освітніх досягнень учнів. 

Знати особливості організації освітнього середовища орієнтованого на 

дитину. 

 

10 жовтня 

 НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-гімназія» №2  м.Каменя-Каширського 

 

 

12:00 – 

12:20 

Відкриття семінару-тренінгу. Привітання учасників. Сучасний 

учитель як провідник змін 

12:20 – 

13:20 

Огляд освітньї програми . Знайомство учасників. Вироблення 

правил. 

Очікування учасників тренінгу.Уміння вчитися і вчити по-

новому 

13.20-13.30 Перерва 

13:30 –

14:50 

Сучасний учитель як провідник змін. 

Концепція Нової української школи.  

Виклики,що стоять перед початковою школою. Чинники якісної 

освіти. 

Мета і головні компоненти Нової української школи: 

дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіка партнерства. 

Теоретичні засади Нової української школи.  

14:50 – 

15:00 

Перерва 

15.00-16.20 Роль учителя у формуванні психологічно безпечного освітнього 

середовища.  Фізичне середовище (навчальні центри/освітні 

осередки). Навчальні матеріали та їх організація. 

Участь дітей в організації освітнього середовища 

 

 

 

 



 

17 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-гімназія» №2  м.Каменя-Каширського 

 

12:00 – 13:20 Зміст початкової освіти  вимірі сьогодення. 

Державний стандарт початкової загальної освіти(загальний 

огляд). 

Принципи державного стандарту 

 

13:20 –14.40 Зміст освіти: освітні галузі.Типова освітня програма.  

14:40 – 14.50 Перерва 

14.50-16.10 Освітня програма закладу освіти. Базовий навчальний 

план.Календарне планування. 

 

24 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-гімназія» №2  м.Каменя-Каширського 

 

12:00 – 13:20 Особливості дітей 6-7 річного віку. Початок навчання у 

школі:вплив на емоційний стан і поведінку дитини. 

Особливості психічних і пізнавальних процесів 

Нейропсихологія в освітньому середовищі. Нейропсихологічна 

діагностика та нейропсихологічна корекція. Труднощі навчання 

13.20-14.40 Планування тематичного дня. Інтелект-карта як інструмент 

планування. Лепбук. 

14:40 – 14.50 Перерва 

14.50-16.10 Модельні навчальні програми.  

Планування на тиждень . Планування на день  

 

 

28 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-

Каширського 

9:00 – 10:20 Інтеграція : тематичний і діяльнісний підхід. Інтегроване 

навчання.формування міжпредметних компетенцій.  

10.20 – 10.25 Перерва 

10:25 – 

11:45 

Практика ранкових зустрічей 

11.45 – 12.00 Перерва 

12.00– 13:20 Інтегрований підхід до навчання. Форми інтеграції. Інтеграція 

навичок. «Щоденні 5»: читання про себе, читання для когось, 

слухання/аудіювання, робота зі словами, письмо для себе. 

 

 

 

 

 



 

29 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-

Каширського 

 

 

09.00 – 

10.20 

«Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі 

Нової української школи». Час змін – погляд у майбутнє крізь 

призму педагогіки гри. 

10:20 – 

10:25 

Перерва 

10:25 – 

11:45 

Гра по-новому, навчання по-іншому. Освітній потенціал гри з 

LEGO. 

11:45 – 

12:00 

Перерва 

12:00 – 

13:20 

Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок». 

 

30 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-

Каширського 

 

09.00 – 

10.20 

 Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті 

концепції Нової української школи 

   

10:20 – 

10:25 

Перерва 

10:25 – 

11:45 

Навчальні види діяльності, в основі яких діяльнісний підхід . 

 

11:45 – 

12:00 

Перерва 

12:00 – 

13:20 

Співпраця з родинами. Переваги залучення батьків до освітнього 

процесу. Батьки як помічники вчителя. 

 

31 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-

Каширського 

09.00 – 

10.20 

Ефективний план уроку (таймменеджмент, чіткі та зрозумілі 

інструкції, паузи для мозку та тіла, зміна видів діяльності) 

10:20 – 

10:25 

Перерва 

10:25 – 

11:45 

Проектна діяльність. 

11:45 – 

12:00 

Перерва 

12:00 – 

13:20 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»: дослідження, соціальні 

навички. 



 

01 листопада 

30 жовтня 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-

Каширського 

09.00 – 10.20 Педагогіка партнерства:сутність ,основні  принципи 

Основні шляхи співпраці з батьками.  

10:20 – 

10:25 

 

10:25 – 

11:45 

Форми спілкування: формальнее й неформальне спілкування, 

батьківські збори,індивідуальні зустрічі з батьками. 

11:45 – 

12:00 

Перерва 

12:00 – 

13:20 

Математика: маніпуляції з предметами, задачі. 

Критичне мислення. Тематичне планування: стратегія «ЗХД». 

07 листопада 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-гімназія» №2  м.Каменя-Каширського 

 

12:00 – 

13:20 

Основи інклюзивної освіти. Основні поняття, діти з особливими 

освітніми потребами. Механізми надання додаткової 

підтримки:асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку. 

13:20 –14.40 Особливості оцінювання навчальних досягнень  учнів. 

Технологія портфоліо 

 

14:40 – 

14.50 

Перерва 

14.50-16.10 Формувальне оцінювання. Спостереження. Технологія портфоліо. 

Самооцінювання і оцінювання товаришем (peer assessment).. 

 

14 листопада 

 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-гімназія» №2  м.Каменя-Каширського 

(захист робіт) 

12:00 – 

13:20 

 

 

Узагальнення досвіду вчителів Нової української школи 

та його використання в процесі професійного розвитку 

педагогів. 

Оцінка тренінгу 

13.20– 13.40 Перерва 

13:40 – 

16:20 

Захист авторських розробок учителів 

 

Марина Ніщик, 22005 

 

 

 



 

 

Додаток 2 до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації 

від  03.10.2019 №262 

 

Графік навчання вчителів початкових класів 

Камінь-Каширського району, які в 2021-2022 навчальному році будуть навчати 

учнів 1-их класів ( очне навчання)  

 

 

Марина Ніщик, 22005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Місце проведення Тренінги 

 жовтень листопад 

1.  Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 

гімназія» №2 

 м. Каменя-Каширського; 

 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

 

10.10 

17.10 

24.10 

07.11 

14.11 

2.  Навчально-виховний комплекс  

 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- ліцей» 

№1 імені Євгена Шабліовського 

 м. Каменя-Каширського   

28.10 

29.10 

30.10 

31.10 

01.11 

 


