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Чинники якісної початкової освіти

Мета і головні компоненти

концепції нової української школи

Педагогіка партнерства

Організація освітнього середовища 



Принципи партнерства:
• повага до особистості; 

• доброзичливість і позитивне ставлення; 

• довіра у відносинах; 

• діалог – взаємодія – взаємоповага; 

• розподілене лідерство; 

• принципи соціального партнерства.
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Організація освітнього середовища 



.
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Наказ МОН України від 05.03.2018 № 223                         
«Щодо упровадження ігрових та діяльнісних методів
навчання в освітній процес перших класів закладів загальної
середньої освіти»

Наказ МОН №283 від 23.03.2018                                                      
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
організації освітнього простору Нової української школи»

Лист МОН України від 27.03.2018 №1/9-181                                  
«Роз’яснення щодо освітніх програм, що не є типовими»

Лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190                                
«Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової
школи»



• Наказ МОН №367 від 17.04.2018 «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

• Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та

початкової освіти»

• Лист МОН від 18.05.2018 №1/9-322 «Щодо порядку поділу класів на групи при вивченні

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової

інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом

початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018»

• Наказ МОН №1143 від 10.08.2018 «Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель

початкових класів закладу загальної середньої освіти»

• Наказ МОН №924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо

оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»

• Наказ МОН №925 від 20.08.2018 «Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для

учнів першого класу»
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Державний стандарт

Постанова Кабінету
Міністрів України№87                     
від 21.02.2018 

«Про затвердження
Державного стандарту 
початкової освіти»



Типові освітні програми



• Наказ МОЗ№2205 від 25.09.2020 “Про 

затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти”

• Наказ МОН від 8 вересня 2020 року

№1115 і зареєстровано в Міністерстві

юстиції 28 вересня 2020 року за

№941/35224 “Деякі питання організації

дистанційного навчання”

Санітарний 

регламент
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Щодо оцінювання і ведення журналу в НУШ 1-4 класи.

Чинні документи:

- наказ МОНУ № 813 від 13.07.2021 року "Про затвердження

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти" 

: https://drive.google.com/.../1DuEdJ31mq4.../view

- наказ МОНУ № 1362 від 07.12.2018 року "Про затвердження

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів

початкових класів Нової української школи"(зі змінами відповідно до 

наказу № 1096 від 02.09.2020 року.) 

: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362729-18#Text

https://drive.google.com/.../1DuEdJ31mq4.../view
https://l.facebook.com/l.php?u=https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362729-18?fbclid=IwAR1_VmqsdZeZ-GzUfdxj-uyi7LV91NXZRAiuspmxQTqPbapJmxUEmoI1PF0#Text&h=AT1hwtJuoTBL7TXuMFVrxFbra4mO7W9O315drJgQCRJGu9MywpYMbyEJEURxKyMOjYIayX7cGnBrggVZ-d_cRT4Wso0pBEQ_iJwc-76JKD0R1CVCFXQQLYA7zrXqnIMvwJQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT206TQDLMJBW76___TUeuV0yi4e2vR7D-54FgwNq5dczYBEYfiPzXJuzeUmLKSYXmwwUxAjPcCraNFLY1wi0cFSs0Sj8AfYNs8Rf3SUOPS0viL7KTYAD3NFU2HfkcaAeDA8_yApFYWMPBoKajNZEIea5bs5gIdYk2E


https://www.youtube.com/watch?v=4nnQFEDtiU

НУШ
ОРІЄНТАЦІЯ 

НА ПОТРЕБИ 
УЧНЯ



Дякую за 
увагу

baynakkaterina@gmail.com




