
Підготовка вчителів початкових класів до умов роботи в Новій 

українські школі 
4 трав. 2018 

В рамках навчання вчителів початкових класів з 

питань впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти 3 травня на базі 

ООІУВ розпочався І модуль для ІІ навчальної 

групи майбутніх вчителів початкових класів 

приватних закладів загальної середньої освіти 

м.Одеси.  

 

          Перший навчальний день був присвячений практичному опрацюванню 

основних аспектів педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього 

процесу. З вчителями працювала Гриньова М.В., методист НМЛ проблем 

виховання кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ. Вчителі стали 

учасниками «демократичного уроку», в ході якого педагогіка партнерства була 

розглянута з трьох ракурсів: як умова створення нового суспільства, як новий 

рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу та як 

форма соціального партнерства. Вчителі мали можливості оцінити 

ефективність педагогіки партнерства на власному досвіді організації навчальної 

діяльності та визначитися із новими ролями вчителя в контексті демократизації 

освітнього процесу. В ході виконання практичних  вправ були використані 

навчальні ресурси швейцарсько-українського проекту DOCCU “Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні». Зокрема матеріали І тому 

«Навчаємо демократії» із серії посібників ОДГ/ОПЛ можуть стати у нагоді 

вчителям щодо  поглиблення свої знань з питань розвитку демократичної 

атмосфери в класі та дотримання принципів демократії та прав людини в 

освітньому процесі, що є однією із базових умов становлення Нової української 

школи. 

Особливості організації ефективного і безпечного освітнього середовища 

розглянула з вчителями Лєскова А.А., ст. викладач кафедри психолого-

педагогічної та корекційної освіти ООІУВ. В першу чергу увага була 

зосереджена на ролі вчителя у формуванні психологічного безпечного 

середовища та участі дітей в організації освітнього середовища. 

Попереду на учасників чекає серія навчальних модулів, які допоможуть 

розвинути професійні компетентності вчителя, необхідні для роботи в умовах 

нової української школи. Однак саме перший модуль заклав основи для 

розуміння сутності Нової української школи. 



 



 

 

27 березня 2018 року на базі ВНКЗ «Балтське педагогічне 

училище» Одеської області продовжила роботу друга очна сесія 

«Тренінг для вчителів закладів освіти з питань впровадження 

Державного стандарту по 
29 бер. 2018 

Учасники тренінгу – вчителі Кодимського району разом 

із тренерами Бронзель Л.А., Дончук Н.В. та Капшук Т.М. 

розглянули модуль «Організація ефективного і 

безпечного освітнього середовища» 

 

 

День пройшов цікаво, насичено, ефективно. Вчителі обмінялися думками, 

ідеями, поглядами, виробили практичні вміння щодо створення освітнього 

фізичного середовища та ранкових зустрічей. 

Крім того, всі отримали естетичне задоволення від споглядання виступів 

учасників художніх колективів Балтського педагогічного училища, якими 

завершився день. 







 

 

 

Мрії здійсняються! 
21 квіт. 2018 

Пілотні класи, учасники дослідно-

експериментальної роботи «Реалізація 

інтегрованого підходу в початковій освіті в 

контексті Концепції Нової української школи», 

першими в області отримали безкоштовні 

набори LEGO: набори «Шість цеглинок» та 

«LEGO play box». Ця подія відбулася за сприяння 

Міністерства освіти і науки України та компанії Тhe LEGO Foundation. 

 

 

Відтепер процес навчання стає  ще цікавішим, діти отримали додаткову 

можливість навчатися через гру. Вчителі пілотних шкіл пройшли навчання на 

базі ООІУВ з тренером Тhe LEGO Foundation Оленою Шуляк  й опанували 

інструменти використання освітнього потенціалу гри з LEGO як однієї з 

найбільш інноваційних технологій, що забезпечує розвиток базових навичок 

ключових компететностей Нової української школи. Ігрові набори LEGO 

стають незамінними помічниками вчителеві в організації освітнього процесу з 

урахуванням потреби дітей грати та спиратися у навчанні на наочний матеріал. 

Згодом подібні набори  LEGO отримають всі перші класи Нової української 

школи, які приступають до навчання у 2018/19 році. 

Використання дидактичних можливостей наборів «Шість цеглинок» та «LEGO 

play box» є сучасним, інноваційним підходом до організації навчання в 



початковій школі. Опанування цією технологію потребує додаткового навчання 

для вчителів початкових класів, які в 2018/19 році працюватимуть в перших 

класах. З цією метою, для проведення підготовки вчителів до використання 

ігрових та діяльнісних методів навчання в освітньому процесі  в Одеський 

обласний інститут удосконалення вчителів також надійшли ігрові набори 

LEGO. 

 





 



 

 

Перехід сучасної школи до компетентнісної моделі навчання та 

впровадження вчителем нових методичних підходів у організації 

навчальної діяльності учнів є важливою умовою Концепції Нової 

української шко 
29 бер. 2018 



27 березня 2018 року в Біляївському районі на базі 

Великодальницького НВК «Школа-гімназія» розпочала 

роботу триденна ІІ очна сесія для вчителів, які 

впроваджуватимуть новий Державний стандарт 

початкової освіти у 2018/2019 навчальному році. Вчителів 

привітали тренери Курдогло А.В., завідувачка Біляївським РМК та Бондаренко 

С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Великодальницького 

НВК «Школа-гімназія». Тренери ознайомили присутніх зі змістом початкової 

освіти у вимірі сьогодення. 

 

 

Педагоги познайомилися з сучасними підходами організації освітнього 

середовища в початковій школі; практикою складання модельної програми, 

плануванням тематичного дня, тижня з врахуванням теорії множинного 

інтелекту, організацією роботи з батьками першокласників. Працюючи в 

групах, вчителі  створювали проекти сучасного освітнього середовища для 

молодших школярів з метою забезпечення їхнього ефективного різнобічного 

розвитку. Педагоги мали можливість поповнити та закріпити свої знання з 

питань реформи в освіті, поглибити розуміння різних видів інтеграції й 

навчальних видів діяльності, в основі яких полягає діяльнісний підхід. 

Всім учасникам тренінгу була надана електронна  добірка матеріалів для 

використання в подальшій роботі. 

Фото звіт заходу 

 

Навчаються вчителі Нової української школи 
29 бер. 2018 

Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в 

цей час ретельно не вчаться самі. Алі Апшероні  

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і  науки Одеської обласної державної 

адміністрації від 17.01.2018 року № 10/ОД «Про деякі організаційні питання 

щодо підготовки педагогічних працівників  для роботи в умовах Нової 

української школи», листа Одеського обласного інституту удосконалення 

вчителів від 12.03.2018 року № 201 та з метою підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної компетентності вчителів початкових класів 

закладів загальної середньої освіти Кілійського району щодо реалізації завдань 

нового Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних 

напрямів державної політики у галузі освіти Одеським обласним інститутом 

удосконалення вчителів на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – 

ліцей» (базовий заклад загальної середньої освіти) 28 березня 2018 року 

розпочато другу очну сесію для вчителів початкових класів, які 

впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти  у 2018/2019 

навчальному році, що триватиме три дні. 

http://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/news_/files/foto.pdf


         28.03.2018 року, 29.03.2018 року, 30.03.2018 року відповідно до Програми 

(18 годин - опрацювання фахових навчальних модулів: «Зміст початкової освіти 

у вимірі сьогодення», «Організація ефективного і безпечного освітнього 

середовища», «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи») і буде 

організована шляхом проведення інтерактивних лекцій, тренінгових занять, 

презентацій щодо підготовки педагогів до роботи в умовах Нової української 

школи, а також проведенням з учасниками тренінгу «ранкових зустрічей», 

«фізкультхвилинок» (з досвіду роботи) учителями вищої кваліфікаційної 

категорії, «учителями-методистами» закладів загальної середньої освіти 

району. 

39 педагогів закладів загальної середньої освіти району, на яких покладена 

відповідальна місія, бо вони є «першачки» реформування загальної середньої 

освіти, натхненно працювали з тренерами Барладян О.І., Крюковою М.М., щодо 

засвоєння змісту, принципів нового Державного стандарту початкової освіти, 

ознайомлення з чотирма варіантами базового навчального плану, двома 

Типовими освітніми програмами початкової освіти (затвердженими Колегією 

МОН України), структурою Модельної навчальної програми, підходами до 

моделювання. 

Підготовлені тренери та вчительська спільнота опановували планування на 

тиждень, на день, навчальні види діяльності, в основі яких полягає діяльнісний 

підхід. 

Навчання було організовано таким чином, щоб педагоги зрозуміли надану їм 

інформацію, мали змогу відреагувати на неї, оцінити, зрозуміти її та в 

подальшому використовувати отримані знання у роботі з дітьми. 

Робота була корисною. Були зняті певні страхи, відбулося зарядження робочою 

енергією, запас на подальшу співпрацю. 

Усвідомлення нових ролей учителя як наставника, модератора, фасилітатора і 

друга продемонстрували учителі початкових класів ЗЗСО району під час 

проведення «ранкових зустрічей», «фізкультхвилинок» (з досвіду роботи).  

Це надасть можливість створювати такі умови в освітньому процесі, де кожна 

дитина відчуватиме себе щасливою. 

Організація освітнього середовища, в якому навчання спрямоване на 

формування в учнів ключових і предметних компетентностей, інтегрованість 

змісту, орієнтація на реальні можливості учнів сприятиме зацікавленню дітей у 

навчанні, підтримці жаги до пізнання та підготовці їх до викликів ХХІ століття. 

         Навчання у формі тренінгу відбулося продуктивно, емоційно, насичено, в 

атмосфері співпраці та взаємоповаги. 







 

 

Друга очна сесія для вчителів початкової школи 
29 бер. 2018 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, листа Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів 28 

березня 2018 року на базі Роздільнянської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 2 розпочалась друга очна сесія для 

вчителів початкової школи, які 

впроваджуватимуть Державний стандарт 

початкової освіти у наступному навчальному році. 

 

 

Тренер Бєндова С.І. розкрила наступні питання: принципи ДСПО; зміст освіти - 

освітні галузі; типові освітні програми; базовий навчальний план. 

Слухачі курсів, працюючи в групах, візуально відобразили принципи ДС, а 

також спільні та відмінні риси освітніх галузей. 

Левченко Л.П. висвітила питання структури Модельної навчальної програми і 

підходів до моделювання. Крім того, важливими є питання планування роботи 

на тиждень, на день, а також перелік видів діяльності, в основі яких є 

діяльнісний підхід. 

Для виконання завдань було підготовлено роздатковий матеріал. 

Організаційні заходи здійснені працівниками районного методичного кабінету 

Хабаровою Г.В. та Клівець Н.П.  
 
 
 
 
 
 
 







 
  
  

 

Учителі початкової школи: впевнений старт 
29 бер. 2018 

27 березня 2018 року на базі КЗ «Татарбунарський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

відбулася чергова очна сесія для вчителів 

Татарбунарського району, які будуть 

впроваджувати новий Державний стандарт 

початкової освіти та 1 вересня 2018 року 

розпочнуть працювати в Новій українській школі.  

 

 

Внаслідок реалізації продуманої програми сесії та її практичної 

складової,  вчителі впевнилися в тому, що тренери  допоможуть не загубитися 

на власному шляху до професійного й особистісного зростання, чітко 

усвідомили, яких навичок і компетентностей чекає від сучасного вчителя Нова 

українська школа й завдяки яким формам і методам можна опанувати необхідні 

знання, і найголовніше – переконалися, що можна безболісно та ефективно 

зробити перші кроки до Нової української школи. 

Адже саме вона здатна виховати розумних, креативних, ініціативних членів 

суспільства, які володітимуть необхідними знаннями й компетентностями, щоб 

розумно та впевнено керувати нашим майбутнім. 



Слухачі активно долучилися до проведення тренінгових занять, опановували 

новітні практики, методики, технології, методи професійної діяльності на 

засадах інноваційних освітніх підходів, з почуттям особистої відповідальності 

перейнялися викликами, що стоять перед початковою школою. 

Навчання педагогів у режимі реального часу протягом очних і дистанційних 

сесій триватиме… бо немає меж для вдосконалення. 





 

 

Друга очна сесія підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи Великомихайлівщини 
27 бер. 2018 

Вчителі початкових класів Великомихайлівського 

району вже відкрили для себе світ інших підходів до 

навчання дітей молодшого шкільного віку. Вони чітко 

розуміють, завдання реформи освіти, яка перебудовує 

школу з надання знань до школи компетентностей для 

життя у сучасному часі. 

 

 

Під час роботи учасники тренінгу продовжили вивчати актуальні питання 

організації освітнього процесу. Тренери Балакан Римма Юріївна та Шумейко 

Людмила Олександрівна розкрили для педагогів основні поняття: освітні галузі, 

типова програма, освітня програма закладу, базовий навчальний план. 

Учасники тренінгу ознайомляться з новими підходами в організації безпечного 

освітнього середовища, орієнтованого на дитину. Основною метою заняття є 

вивчення планів ефективної організації освітнього середовища, розробка 

власних планів класних кімнат, які забезпечать ефективний різнобічний 

розвиток дітей, розуміння важливості використання стін класної кімнати як 

засобу комунікації, створення переліку навчальних матеріалів для класної 

кімнати – все це здійснювалося у формі інтерактивного навчання. 







 

 

ТРИВАЄ ДРУГА СЕСІЯ З ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В РЕНІЙСЬКОМУ РАЙОНІ 
27 бер. 2018 

З нетерпінням чекали весняних канікул вчителі 

початкових класів, які у 2018\2019 навчальному 

році будуть навчати дітей в Новій українській 

школі. Всі знаходилися в очікуванні другої очної 

сесії, яка розпочалася 26 березня і буде тривати 

протягом трьох днів. 

 

 

Планом  чергової  зустрічі  передбачено  опрацювання  цілої  низки  нормативн

их  документів,  опанування  новітніх  методик  навчання,  психологічні  адапта

ційні тренінги. 

         Тренери Дєордієва О.М. та Могілевцева 

С.В.  разом  з  вчителями  розглянули  і  опрацювали  Новий  Державний 

стандарт початкової 

освіти,  освітні  галузі.  Навчилися  укладати  освітню  програму закладу 

освіти,  опанували  базовий навчальний 

план,  розглянули  структуру  модельної  навчальної  програми  та  поняття  мно

жинного  інтелекту.    Вчителі  на  практиці  навчилися  укладати  денний  та  ти

жневий  плани. 



         Тренінгові  вправи,  руханки,  захист  групових  проектів  стали  невід’ємн

ою   частиною  навчання.  

 





 

 

 

Друга очна сесія навчання-тренінгу вчителів перших класів 2018-

2019 навчального року Лиманського району 
26 бер. 2018 

Друга очна сесія розпочалась на базі 

Першотравневого НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ліцей». Адміністрація закладу подбала про 

створення належних умов освітнього простору 

для якісного навчання учасників тренінгу.  

 

 

Після привітання учасників навчання завідувачкою районним методичним 

кабінетом відділу освіти , молоді та спорту Лозовою А.М.,  тренери 

Карнаушенко Т.М. та Ілюсь І.В. організували тренінгову роботу з питань 

практичного засвоєння принципів Державного стандарту, змісту освітніх 

галузей, Типової освітньої програми, структури Модельної програми, основних 

підходів до моделювання, планування на основі діяльнісного підходу. 

Учасники тренінгу  працювали за технологіями інтерактивного навчання: 

досліджували, порівнювали, презентували. 

Вся робота проходила в мобільних групах. 







 
 
  

 

Стартувала друга сесія підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів закладів освіти Приморського району 
26 бер. 2018 

З вітальним словом до учасників звернулась методист 

департаменту освіти та науки Єфтені М.І. та 

представила тренерів, які продовжують роботу: 

Бєлоусову Руслану Вікторівну – завідувачку кафедри 

психолого – педагогічної та корекційної освіти ООІУВ, 

кандидата психологічних наук, Гончарову Олену Костянтинівну – вчителя 

початкових класів ОЗОШ №57, Ржепішевську Олену Валеріївну – вчителя 

початкових класів ОНВК «Гімназія №2», Бухаріну Тетяну Сергіївну – 

заступника директора з НВР ОСШ №10, Єфтені М.І. - методиста 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради Одеської області. 



 

 

Вчителі району поглибили свої знання про принципи Державного стандарту 

початкової освіти, познайомились з особливостями структури Модельної 

програми і підходами до моделювання, з особливостями створення  фізичного 

середовища в першому класі.  Слухачі курсів практично опрацьовували подані 

теми через різні інтерактивні форми і методи  роботи. Педагоги району активно 

та з задоволенням приймали участь у групових та парних видах роботи.     

Вчитель пілотної школи Митрофанова С.М. поділилася зі слухачами власним 

досвідом впровадження Нової української школи, створенням фізичного 

середовища. 

В перший робочий день вчителі були залучені до активної діяльності, робота 

пройшла у  сприятливій,  позитивній, творчій атмосфері. 

  



 

 



Завершилася І настановча очна сесія вчителів майбутніх 

першокласників Нової української школи 
19 бер. 2018 

16- 17 березня 2018 року на базі Куяльницької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів в доброзичливій атмосфері була 

проведена І настановча очна сесія для вчителів 

Подільського району. 

 

 

З вітальними словами та побажаннями плідної праці звернулися до вчителів-

початківців  завідувачка методичним кабінетом  Біслічук О.О. 

 Крецул Олена Іванівна - тренер, вчитель цієї школи презентувала зміст нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти. В ході презентації 

акцентувала увагу вчителів на ключових змінах  у початковій школі. 

 Доступно, з елементами тренінгу Світлана Олегівна  Михайлик – методист, 

тренер  початкової освіти  міста Подільська продемонструвала концепцію Нової 

української школи. 

           Програма тренінгу була насиченою та змістовною. 





 

 



Разом до Нової української школи !!! 
16 лют. 2018 

16 лютого на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» смт 

Любашівка розпочато навчання першої настановчої 

очної сесії для вчителів, які будуть впроваджувати 

Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 н. 

р.  

  

  28 вчителів Любашівського району, які проходять навчання на онлайн- курсі 

стали активними учасниками тренінгових занять на тему «Сучасний вчитель – 

як провідник змін». 

На відкритті були присутні: начальник відділу освіти, молоді та спорту  Крячик 

А.А., виконуюча обов’язки завідуючої районним методичним кабінетом Євич 

Г.В., методист з дошкільної та початкової освіти Кульбака Т.М., директор  НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» смт Любашівка Коломійченко В.Д., представники 

батьківської громадськості та ЗМІ. 

З вітальним словом до педагогів звернулися Крячик А.А., Євич Г.В., Кульбака 

Т.М. та побажали їм продуктивного і приємного  навчання, наснаги і натхнення 

у реформуванні початкової ланки освіти, мистецтва спілкування, пізнання 

цікавого, прагнення до успіхів і підкорення нових вершин, міцного  здоров'я, 

відмінного настрою і вдалих починань. 

А тренерам Зарецькій І.А.  та Молодець Н.А. - формування дієвої команди 

активних однодумців. 

         Тренери ознайомили педагогів з Концепцією Нової української школи, з 

основними структурними компонентами Державного стандарту початкової 

загальної освіти, розкрили нові ролі та завдання вчителя в контексті сучасних 

змін. Звернули увагу присутніх на основні підходи в освітньому процесі та 

особливості розвитку дітей 6-7 – річного віку. 

Учасники  тренінгу активно включились в роботу. Атмосфера була відкритою 

та доброзичливою, вчителі відчули справжнє задоволення від ознайомлення з 

цікавим насиченим і сучасним світом Нової української школи. 

На тренінгу учасники в практичних ситуаціях формували свої думки та 

відпрацьовували навички, спостерігалась жвава взаємодія. 

  

  

        16 лютого на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» смт Любашівка розпочато 

навчання першої настановчої очної сесії для вчителів, які будуть 

впроваджувати Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 н. р. 

         28 вчителів Любашівського району, які проходять навчання на онлайн- 

курсі стали активними учасниками тренінгових занять на тему «Сучасний 

вчитель – як провідник змін». 



На відкритті були присутні: начальник відділу освіти, молоді та спорту  Крячик 

А.А., виконуюча обов’язки завідуючої районним методичним кабінетом Євич 

Г.В., методист з дошкільної та початкової освіти Кульбака Т.М., директор  НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» смт Любашівка Коломійченко В.Д., представники 

батьківської громадськості та ЗМІ. 

З вітальним словом до педагогів звернулися Крячик А.А., Євич Г.В., Кульбака 

Т.М. та побажали їм продуктивного і приємного  навчання, наснаги і натхнення 

у реформуванні початкової ланки освіти, мистецтва спілкування, пізнання 

цікавого, прагнення до успіхів і підкорення нових вершин, міцного  здоров'я, 

відмінного настрою і вдалих починань. 

А тренерам Зарецькій І.А.  та Молодець Н.А. - формування дієвої команди 

активних однодумців. 

         Тренери ознайомили педагогів з Концепцією Нової української школи, з 

основними структурними компонентами Державного стандарту початкової 

загальної освіти, розкрили нові ролі та завдання вчителя в контексті сучасних 

змін. Звернули увагу присутніх на основні підходи в освітньому процесі та 

особливості розвитку дітей 6-7 – річного віку. 

Учасники  тренінгу активно включились в роботу. Атмосфера була відкритою 

та доброзичливою, вчителі відчули справжнє задоволення від ознайомлення з 

цікавим насиченим і сучасним світом Нової української школи. 

На тренінгу учасники в практичних ситуаціях формували свої думки та 

відпрацьовували навички, спостерігалась жвава взаємодія. 

 

15-16 лютого 2018 року стартував перший етап підвищення 

кваліфікації вчителів, які будуть впроваджувати Державний 

стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році. 
15 лют. 2018 

На Одещині 15-16 лютого 2018 року стартував перший 

етап підвищення кваліфікації вчителів, які будуть 

впроваджувати Державний стандарт початкової 

освіти у 2018/2019 навчальному році. 

 

  

        15-16 лютого 2018 року  на Одещині стартував перший етап підвищення 

кваліфікації вчителів, які будуть впроваджувати Державний стандарт 

початкової освіти у 2018/2019 навчальному році відповідно до затвердженої 

Програми. 

        Перша настановча очна сесія (відповідно до графіка) розпочалась  у двох 

районах області: Овідіопольському  та Саратському. До навчання приступило 



85 педагогів, які навчатимуть учнів перших класів у        2018/2019 навчальному 

році. 

        На базі Овідіопольського НВК «Загальноосвітня школа    І-ІІІ ступенів-

гімназія» І групу вчителів привітала завідувач КУ «ОРМК» Добровольська 

Т.В., яка представила тренера групи Юшкевич Т.П., вчителя початкових класів 

Овідіопольського НВК «Загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів-гімназія». 

           У Великодолинському НВК «Загальноосвітня школа    І-ІІІ ступенів-

гімназія» учасників тренінгу вітальним словом  зустріла начальник відділу 

освіти Овідіопольської районної державної адміністрації Григораш К.В. 

           Тренер Кронебергер М.М., вчитель початкових класів Калаглійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів залучила до активної участі у 

навчанні  вчителів початкових класів району. 

            Одночасно, на базі Саратського НВК «Загальноосвітня школа     І-ІІІ 

ступенів – гімназія» розпочали роботу дві групи вчителів 

(тренери            Попова Л.Ф. та Котелевська С.П). Всіх учасників тренінгу 

привітала завідувачка районного методичного кабінету Караулан М.С. 

            Відбулося ознайомлення учасників тренінгу з Концепцією Нової 

української школи та проектом нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти. Усвідомлення нової професійної ролі вчителя на засадах 

педагогіки  партнерства, знання особливостей розвитку дітей      6-7 років – 

основна мета, яку мають досягти підготовлені тренери на завершення 

настановчої сесії. 

Проактивна презентація «Освітній трансформер: Фінляндія як 

натхнення» 
21 груд. 2017 

20 грудня на базі Одеського обласного 

інституту удосконалення вчителів відбулася 

презентація досвіду фінської шкільної 

системи освіти від учасників одеської групи 

освітньої поїздки в рамках Програми з 

підвищення кваліфікації «ЕДМАНДРИ». 

Поїздка була організована за підтримки 

Одеської обласної державної адміністрації 

та особистої ініціативи голови ООДА Максима Степанова. 

 

 

Під час вступного слова Любов Задорожна, заступник директора ООІУВ з 

науково-методичної та навчальної роботи, к.ф.н., наголосила на тому, що 

ефективність реформи загальної середньої освіти в Україні в першу чергу 

залежить від відповідальної участі та взаємодії школи, влади та громади, і 

зазначила, що роль вчителя в освітніх змінах є ключовою. 

Своїми враженнями про особливості фінської системи освіти та можливостями 

імплементації принципів "доброї школи для всіх" в Нову українську школу 

ділилися учасники освітньої поїздки: 



Марина Малік, керівник Територіального відділу освіти Приморського району 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Світлана Зубрицька, 

директор Нерубайського НВК «школи-гімназії», Біляївського району, пілотної 

школи Нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Вікторія 

Щур, вчитель 1-го (пілотного) класу НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

ім.О.Гончара - гімназія», пілотної школи Нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти, Євгеній Ігнатенко, заступник директора з 

дистанційного навчання Комунального закладу Рішельєвський ліцей м. Одеси. 

Руслана Білоусова, завідувачка кафедри психолого-педагогічної та корекційної 

освіти ООІУВ, кандидат психологічних наук, координатор обласного проекту з 

питань впровадження проекту нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти, Марія Гриньова, методист кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти ООІУВ, координатор обласної школи громадянської партиципації 

дорослих та молоді «УСі В ДІЇ !» для лідерів учнівського самоврядування та 

педагогів організаторів. 

Презентація фінського досвіду шкільної освіти була визначена як ПРОактивна, 

так як розкривала такі основні аспекти: 

-  активна роль школи у сталому розвитку суспільства; 

- активна взаємодія школи, влади та громади; 

-  активна взаємоучасть у життєдіяльності школи вчителів, учнів та батьків; 

- активна роль вчителів у формуванні в учнів компетентностей для життя; 

-  активна громадянська позиція у розвитку конкурерентноспроможної країни 

добробуту. 

Також учасники представили освітні амбасади - проекти розвитку шкільної 

освіти на місцях, які сприятимуть імплементації основних принципів фінської 

освіти - довіри та відповідальності, - на шкільному й локальному рівнях 

освітнього простору Одещини. Це одне із завдань, яке було поставлено 

організаторами освітньої поїздки, а саме Осередком навчання освітян упродовж 

життя «Біла Ворона» (ГО «ЕдКемпУкраїна»). Тематики освітніх амбасад 

доповнюють одна одну, що є основою для взаємообміну досвідом та співпраці, 

і сприятимуть комплексному апробуванню можливостей реалізації фінських 

принципів освіти в нашому освітньому контексті. 

Близько 80-ти освітян Одещини, серед яких вчителі пілотних шкіл, заступники 

директорів та директори шкіл, долучилися до участі у заході і мали змогу 

розглянути основні аспекти фінської шкільної освіти через призму формули 

Нової української школи та внести свої пропозиції співробітникам ООІУВ 

щодо планування методичних заходів на наступний рік у відповідності до 

особистих потреб у професійному розвитку. 

Цей захід засвідчив актуальність вивчення світового досвіду успіху освітніх 

систем задля розбудови професійного капіталу вчительства в контексті 

розбудови Нової української школи. Учасники освітньої поїздки відкриті до 

співпраці і в подальшому планують проведення заходів, які б сприяли 

висвітленню основних аспектів реалізації амбасад та стали б гарною нагодою 

навчання навзаєм. 
  



 





 
  

 

Наставницька зустріч для заступників директорів та вчителів 

початкових класів пілотних шкілз питань впровадження проекту 

Державного стандарту початкової загальної освіти   

        2листопада 2017 року відбулась наставницька зустріч для вчителів 

пілотних шкіл на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. 

В ранковому колі всіх присутніх привітала з початком роботи Бєлоусова Р.В., 

завідувач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти, 

координатор проекту. Під час зустрічі тренери (Кравець Н.Ю., Лєскова А.А.) та 

учасники активно обговорювали питання щодо оформлення шкільної 

документації (календарно-тематичне планування, ведення журналу). Практика 

ранкової зустрічі –один із перших методів Нової української школи 

орієнтованих на учня. Саме тому одним із завдань для роботи в групі було 

розкрити бачення цього методу учасниками навчально-виховного процесу: 

дітьми, вчителями, батьками, директорами. В результаті роботи вчителями було 

визнано особливу роль ранкової зустрічі в житті учнів, бо вона закладає 

підґрунтя для інших змін, дає змогу відчути успіх і прагнути опановувати нове, 

формує цінності, які стають основою для створення відповідальної спільноти 

учнів. Батьки починають розуміти важливість виховання в шкільному 



середовищі, необхідність працювати разом з учителем, ліквідувати розрив між 

домівкою, школою та спільнотою. Директори усвідомлюють необхідність 

впровадження нового. Інтегрований курс «Я досліджую світ» реалізується через 

модельну програму (тематичне планування). Проблемним питанням для обміну 

досвідом учасників стало з’ясування на скільки модельна програма дає свободу 

вчителю. Використовуючи метод ПРЕС, кожна група мала висловити свою 

думку та зробити певні висновки ( «Я вважаю,….», «Тому що….», 

«Отже…»).Модельна програма дає свободу вчителю у виборі форм, методів і 

прийомів. Вчитель має право коригувати її та вносити зміни з метою 

досягнення конкретних очікуваних результатів та розвитку кожної дитини. З 

метою поглиблення знань учасників заходу про використання освітніх 

технологій в навчально-виховному процесі були запропоновані майстер-класи: 

Дерябіної С.В. та Шатайло Н.В., методистів науково-методичної лабораторії 

творчого розвитку кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ «Взаємодія 

педагога і дитини в освітньому арт- просторі», Гончарової О.К., вчителя 

початкових класів Одеської ЗОШ №57 «Критичне мислення – визначальна 

характеристика учня початкових класів нової української школи», Шевченко 

Л.В., вчителя початкових класів КЗ «НВК «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І ст.» ім.С.О.Морозової» м. Білгород-Дністровський 

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний 

процес». Шевченко Л.В. Гончарова О.К. 

 

Освітня експедиція до Фінляндії та Естонії 
5 груд. 2017 

Оновлення системи загальної середньої освіти 

до потреб сучасності є ключовим завданням як 

на державному, так і на регіональному рівні, 

що зазначено зокрема в Концепції розвитку 

освіти Одещини «О 12». Слід зазначити, що 

необхідною передумовою успіху становлення 

Нової української школи є один чинник: успішні 

кваліфіковані вчителі, талановиті й мотивовані особистості.  

 

 

Саме тому за особистої ініціативи Голови Одеської обласної державної 

адміністрації М. Степанова та фінансової підтримки Одеської обласної 

державної адміністрації освітяни Одещини протягом 26.11 – 03.12 отримали 

насичене 150-годинне стажування під час освітньої поїздки до Фінляндії та 

Естонії. До складу одеської освітньої групи увійшли педагоги, які займаються 

пілотуванням Нової української школи, освітні управлінці, співробітники 



Одеського обласного інституту удосконалення вчителів та представники 

громадської освітньої організації. 

Освітня поїздка відбулася в рамках Програми з підвищення кваліфікації 

«ЕДМАНДРИ»: експедиції світом за успішними освітніми кейсами». Програма 

ініційована Осередком навчання освітян упродовж життя «Біла Ворона», яка 

створена ГО «ЕдКемпУкраїна» та покликана розвивати освіту країни, 

зберігаючи й примножуючи кращі надбання і традиції української педагогіки та 

привносячи успішні практики до нашого освітнього простору. Розробкою та 

організацією освітньої експедиції займалася партнерська організація у 

Фінляндії  EduFuture. 

В рамках магістральної теми поїздки «Учителецентризм» освітяни мали 

можливість ознайомитися з особливостями шкільної системи та державної 

політики Фінляндії й Естонії, сформувати уявлення про основні цінності, 

структурні, змістові та адміністративні особливості освіти країн. Учасники 

експедиції відвідали школи, мистецькі освітні центри, професійно-технічний 

заклад, інноваційний хаб, бібліотеки та інші культурно-освітні заклади.  В ході 

візитів відбувались презентація  закладів та системи освіти, живе спілкування з 

педагогами й управлінцями, класне спостереження та знайомство з освітнім 

простором. На основі аналізу своїх закладів освіти чи освітніх спільнот та за 

результатами ознайомлення з системами освіти Фінляндії й Естонії учасники 

мали можливість визначитися із конкретними кроками змін, які в подальшому 

будуть реалізовуватися на місцях і сприятимуть імплементації спільної 

відповідальності, справедливості та довіри, педагогічної свободи, 

інклюзивності та творчості, соціальної згуртованості на шкільному й 

локальному рівнях освітнього простору Одещини. 

Фінська освіта не лише надихає та мотивує, а й дає нам бачення перспектив 

Нової української школи, цінні можливості розбудови «професійного 

капіталу». Так зокрема під час поїзди відбулася зустріч у Міністерстві 

закордонних справ Фінляндії з особами, відповідальними за освітню політику, в 

ході якої учасники були ознайомлені з основними аспектами міжнародного 

проекту, в рамках якого Фінляндія підтримає розбудову підвищення 

кваліфікації українського вчительства, розробку навчальних планів, 

інформування суспільства, зокрема батьківства щодо реформи Нової 

української школи і  оцінювання середньої освіти. 

Фінляндія як натхнення дає нам візію доброї державної освіти, основаної на 

мережі взаємопов’язаних чинників – освітніх, політичних та культурних. І 

учасники освітньої експедиції впевнились, що створити державну шкільну 

систему, яка б слугувала потребам наших дітей, досить реально. 

Однак  реформування школи – процес складний, довготривалий і  потребує 

співпраці науковців, політиків, директорів шкіл, вчителів, громадськості та 

влади. 

За результатами поїздки планується створення горизонтальної мережі освітніх 

ініціатив, які будуть сприяти становленню Нової української школи. 

http://edufuture.eu/








 

 

«Експериментально-дослідна робота педагогічних колективів 

освітніх закладів Одещини в контексті проекту «Нова Українська 

школа» 
20 жовт. 2017 

Круглий стіл за темою «Експериментально-

дослідна робота педагогічних колективів освітніх 

закладів Одещини в контексті проекту «Нова 

Українська школа» відбувся 20 жовтня 2017 року 

в Одеському обласному інституті удосконалення 

вчителів.  

 

Круглий стіл за темою «Експериментально-дослідна робота педагогічних 

колективів освітніх закладів Одещини в контексті проекту «Нова Українська 

школа» відбувся 20 жовтня 2017 року в Одеському обласному інституті 

удосконалення вчителів. Метою круглого столу було обговорення програми 

взаємодії учасників експериментально-дослідної роботи регіонального рівня та 

надання методичних рекомендацій щодо реалізації дослідно-експериментальної 

роботи в закладах освіти Одеської області. Про стан дослідно-

експериментальної роботи в закладах освіти Одеської області, перспективи її 

розвитку та налагодження стійких комунікацій між суб’єктами діяльності 

розповів заступник директора з наукової роботи Д.М. Демченко. Завідувач 



центру інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання 

І.Р. Пєрлов ознайомив учасників круглого столу з  можливостями реалізації 

мережевої взаємодії експериментальних майданчиків засобами інформаційно-

освітнього порталу «Освіта Одещини».  

Корисною була інформація завідуючої кафедри психолого-педагогічної  та 

корекційної освіти Р.В. Бєлоусової щодо всеукраїнського експерименту у 

рамках запровадження проекту Державного стандарту початкової загальної 

освіти. 

Відповідальні виконавці експериментально-дослідної роботи розповіли про 

актуальні питання науково-методичної підтримки дослідно-експериментальної 

роботи. 

 

Зустріч освітян Одеської області із заступником Міністра освіти і 

науки України Павлом Кузьмовичем Хобзеєм 
11 жовт. 2017 

10 жовтня в Нерубайському НВК «школа-гімназія» 

відбулася зустріч освітян Одещини із заступником 

Міністра освіти і науки України Павлом Кузьмовичем 

Хобзеєм. 

 

 

           О.А. Лончак, директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації  у вступній промові зазначив, що в рамках реалізації 

Концепції розвитку освіти Одещини «12 кроків назустріч сучасній освіті», 

значна увага приділяється  пілотуванню Нової української школи.  За ініціативи 

голови Одеської обласної державної адміністрації   М.В. Степанова було 

розпочато реалізацію регіонального проекту  «Нове покоління вчителів для 

української школи», який став основою для всеукраїнського експерименту 

«Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів в умовах 

реформування освітньої галузі». Метою експерименту є теоретичне 

обґрунтування та експериментальна перевірка науково-методичного 

забезпечення підготовки вчителів в умовах реформування освітньої 

галузі засобами інноваційної діяльності. В рамках експерименту передбачається 

зміна змісту освіти в педагогічних училищах, зокрема оволодіння 

інноваційними  технологіями викладання у початкових класах, формування 

нових моделей навчання, створення цілісної системи виховання  людини-



особистості, людини-патріота,  людини-інноватора, справжнього   громадянина 

держави. 

           Заступник директора ООІУВ з науково-методичної та навчальної роботи, 

к.ф.н.,  науквоий керівник експерименту Задорожна Л.К. в ході виступу 

зазначила, що 3 жовтня всеукраїнський експеримент був презентований та 

затверджений  Науково-методичною комісією з питань дослідницької та 

експериментальної роботи Інституту модернізації змісту освіти МОНУ. 

Експеримент проводиться на базі трьох обласних педагогічних училищ. 

Науково-методична база експерименту - Одеський обласний інститут 

удосконалення вчителів.  4 пілотні загальноосвітні навчальні заклади 

всеукраїнського рівня та 3 регіонального рівня, які в 2017-18 н.р. здійснюють 

апробацію Нових державних стандартів початкової загальної освіти, стали 

базовими освітніми закладами для навчальної практики студентів педагогічних 

училищ. Любов Задорожна відмітила, що Одеський обласний інститут 

удосконалення вчителів має достатньо сформовану науково-методичну базу 

задля підготовки вчителів до Нової української школи, підґрунтям створення 

якої стала зокрема участь у міжнародних освітніх проектах, таких як 

українсько-польських проектах «Лідери освітніх ініціатив», «Самооцінювання в 

школі як інноваційний процес змін», «Міжкультурна освіта в школі», «Уроки з 

підприємницьким тлом», «Нова українська школа», українсько-австірйських 

проектах «Управління конфліктними ситуаціями в школі», «Проектна 

діяльність в школі», «Підвищення кваліфікації керівників шкіл на 

компетентнісному підході», «Компетентнісно-орієнтоване навчання: соціальна 

компетентність», українсько-швейцарському проекті «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні - DOCCU» та ін..  Міжнародна співпраця Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів дає змогу інтегрувати кращий 

європейський досвід в освіту регіону та спрямована на забезпечення якісного та 

продуктивного впровадження Нового державного стандарту 

початкової  загальної освіти. 

           Заступник Міністра освіти і науки України П. К. Хобзей під час виступу 

наголосив на тому, що Для Міністерства освіти і науки України важливим є 

вдалий старт Нової української школи, і роль вчителів та керівників органів 

управління освітою в імплементації Закону України  «Про освіту» та реалізації 

Концепції Нової української школи є вирішальною. Найбільшим викликом на 

шляху реформування освіти є зміна культури школи, в основу якої має бути 

покладена повага гідності людини. Задля нової якості освіти необхідно 

правильно організувати навчання вчителів, переосмислити роль директорів та 

заступників директорів, які мають стати лідерами освітніх змін у своїх 

навчальних закладах, та створити інноваційне освітнє середовище у кожній 

школі. Лише завдяки співпраці освітян, влади та громадськості Нова українська 

школа стане реальністю. Однак жодні зміни в освіті неможливі, якщо не 

зміниться вчитель. На думку Павла Хобзея, реалізація в Одеській області 

всеукраїнського експерименту «Навчально-методичне забезпечення підготовки 

вчителів в умовах реформування освітньої галузі» визначить перспективи у 

зміні підходів щодо підготовки нового покоління вчителів для української 

школи. 



           Завершилась зустріч відкритим діалогом «Перші кроки Нової української 

школи», під час якого освітяни мали змогу поставити питання заступнику 

Міністра освіти і науки України П.К. Хобзею. 







 

 

 

«НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 
28 вер. 2017 

Другий день семінару-тренінгу для викладачів 

педагогічних училищ в рамках реалізації регіонального 

проекту «Нове покоління вчителів для української 

школи» розпочався з практики «Ранкова зустріч», яку 

проводила А.А. Лєскова, старший викладач кафедри 

психолого-педагогічної та корекційної освіти ООІУВ. 

Під час виконання вправ учасники отримали шквал позитивних емоцій та 

налаштувалися на плідну роботу. 

 

 

В ході другого дня викладачі педагогічних училищ разом з  Н.Ю. Кравець, 

завідувачкою НМЛ дошкільної та початкової освіти ООІУВ, опрацювали 

особливості організації освітнього простору та особливості оцінювання 

навчальних досягнень учнів. Окрема увага була приділена організації роботи в 

команді та роботі з батьками. Задорожна Л.К., заступник директора ООІУВ з 

науково-методичної та навчальної роботи, ознайомила учасників з 

методичними ресурсами, зокрема навчальним комплектом з ОДГ/ОПЛ 

швейцарсько-українського проекту DOCCU «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні», які можуть стати у нагоді під час реалізації 

компетентнісного підходу до навчання. 



Одним із результатів дводенної роботи учасників семінару  став початок 

створення моделі спільної роботи щодо підготовки вчителів початкових класів 

та студентів педагогічних училищ відповідної спеціальності до роботи за новим 

Державним стандартом початкової освіти. 

  





 

 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ 
28 вер. 2017 

Розпочав роботу дводенний семінар-тренінг для 

викладачів педагогічних училищ Одеської області 

з питань підготовки вчителів до роботи в умовах 

впровадження нового змісту початкової освіти, 

який проводиться в рамках реалізації 

регіонального проекту «Нове по покоління 

вчителів для української школи». 

 

 

Із вступним словом до учасників семінару звернулася Любов Задорожна, к.ф.н., 

заступник директора ООІУВ з науково-методичної та навчальної роботи, котра 

наголосила на тому, що роль учителя у реформуванні загальної середньої 

освіти в Україні є вирішальною, і саме на часі є важливим не лише створення 

умов для розвитку професійних компетентностей вчителів, які вже викладають 

у школах, а й формування нового покоління вчителів, які після закінчення 

педагогічних училищ прийдуть працювати в Нову українську школу. Так за 

ініціативи Степанова М.В., голови Одеської обласної державної адміністрації, 

було розпочато реалізацію регіонального проекту «Нове по 

покоління вчителів для української школи», який направлений на оновлення 

підходів педагогічних училищ області щодо професійної підготовки 

майбутніх вчителів в контексті реалізації Нової української школи. 



В ході першого дня семінару учасники ознайомились з проектом нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти, модельною освітньою 

програмою та опрацювали теоретичні засади Нової української школи, 

акцентуючи увагу на необхідність створення умов для реалізації 

компетентнісного підходу в освітньому процесі. Під час роботи в групах було 

опрацьовано і поглиблено розуміння інтеграції у навчанні, зокрема 

впровадження тематичного та діяльнісного підходів. 

Координує роботу семінару Р.В. Бєлоусова, завідувачка кафедри психолого-

педагогічної та корекційної освіти ООІУВ. З викладачами педагогічних училищ 

працюють Н.Ю. Кравець, завідувач НМЛ дошкільної та початкової освіти 

ООІУВ, А.А. Лєскова, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та 

корекційної освіти ООІУВ, а також Н.П. Шапірова, старший викладач кафедри 

природничо-математичних дисциплін ООІУВ, котрі пройшли навчання, 

організоване МОНУ для методичного супроводу реалізації пілотування 

впровадження Нових стандартів початкової освіти та здійснюють методичний 

супровід діяльності пілотних шкіл Одеського регіону. Базовими освітніми 

закладами для навчальної практики студентів педагогічних училищ стануть 4 

пілотні загальноосвітні навчальні заклади всеукраїнського рівня та 3 

регіонального рівня, які в 2017-18 н.р. здійснюють апробацію Нових державних 

стандартів початкової освіти. 

 













 
  

 

Тренінг для вчителів пілотних шкіл 
11 лип. 2017 

11 липня 2017 року розпочав роботу тренінг для 

вчителів пілотних шкіл Одеської області з 

питань впровадження проекту нового 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти, у якому беруть участь близько 20 

педагогічних працівників, серед яких 10 вчителів 

початкових класів, 5 заступників директорів шкіл 

 

 
Тренінг для вчителів пілотних шкіл 

Одеської області з питань впровадження проекту нового Державного стандарту початкової 
загальної освіти 

  

11 липня 2017 року розпочав роботу тренінг для вчителів пілотних  шкіл 

Одеської області з питань впровадження проекту нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти, у якому беруть участь близько 20 педагогічних 

працівників, серед яких 10 вчителів початкових класів, 5 заступників 

директорів шкіл, що будуть брати участь у пілотуванні Модельної навчальної 

програми за проектом нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти, а також педагогічні працівники Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів. 

Організатори заходу: 



Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» 

Департамент освіти і науки Одеської державної адміністрації 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Забезпечення змістової складової тренінгу: 
Робоча група зі створення проекту Державного стандарту початкової освіти та 

Модельної навчальної програми 

Національна академія педагогічних наук України 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Цілі 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. 

• Ознайомитися з особливостями організації освітнього середовища, 

орієнтованого на дитину відповідно до проекту нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти. 

Пілотні школи: 
-         Великодальницький НВК Біляївського рн. 

-         НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім.О.Гончара - гімназія» 

-         Одеська ЗОШ №26 І-ІІІ ст.. 

-         Таїровська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

-         Шабський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. - гімназія» 

Під час відкриття тренінгу із вступним словом до учасників 

звернулася Л.К.Задорожна, заступник директора з навчально-методичної та 

наукової роботи ООІУВ, котра привітала учасників та зазначила, що задля 

успішного впровадження проекту нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти в навчальних закладах Одеській області буде  забезпечена 

кооперація сьогоднішнього вчителя, майбутнього вчителя, адміністрації 

навчальних закладів та науково-педагогічних працівників.  Складовими успіху 

діяльності пілотних шкіл стануть нові методики, сприятливе навчальне 

середовище та зміна культури школи. Однак, як зазначила Любов Кирилівна, 

якщо не зміниться вчитель, жодних змін в школі ми очікувати не можемо. Саме 

тому на тренерів, які проводитимуть навчання педагогів пілотних шкіл, 

покладена велика відповідальність. 

Протягом першого дня учасники працювали над такими питаннями як 

теоретичні засади Нової української школи,  проект Державного стандарту 

початкової освіти та особливості організації навчального середовища. 

Теоретичні засади Нової української школи перед учасниками розкрили: 
Р.В. Бєлоусова – завідувачка кафедри психолого-педагогічної та корекційної 

освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат 

психологічних наук; 

А.А. Лєскова – старший викладач кафедри психолого-педагогічної та 

корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. 



Представили проект нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти: 
Н.Ю. Кравець – завідувачка науково-методичної лабораторії початкової та 

дошкільної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, 

А.А. Лєскова – старший викладач кафедри психолого-педагогічної та 

корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. 

Особливості організації освітнього середовища відповідно до вимог проекту 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти опрацювала з 

учасниками Н.Ю. Кравець, завідувачка науково-методичної лабораторії 

початкової та дошкільної освіти Одеського обласного інституту удосконалення  

вчителів 

 







 
 


