
Методичні рекомендації щодо
організації освітнього процесу у

2022/2023 навчальному році
ПОЧАТКОВА�ОСВІТА



Пріорітетні
напрями
освіти:

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

очна/дистанц�йна/зм�шана�форма
навчання;

01
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ

засобами�компетент�сно
ор�єнтованого�навчання�на
засадах��ндив�дуального�й
диференц�ованого�п�дход�в;

02

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ03
формування�громадянської
позиц�ї;

04 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

просв�та�щодо��ндив�дуального
захисту

05 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД



Педагогічні
працівники
Реал�зують�право�на�академ�чну
свободу

СВОБОДУ ВИКЛАДАННЯ;

СВОБОДУ ВІД ВТРУЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ;

ВІЛЬНИЙ ВИБІР ФОРМ, МЕТОДІВ І
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ;

ПРАВО НА ПЕДАГОГІЧНУ ІНІЦІАТИВУ.



Можливості
використання

цифрових засобів
навчання

ВИБІР ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ
Заклад�загальної�середньої�осв�ти�зд�йснює
самост�йно�з�урахуванням�техн�чних
можливостей�учител�в�та�учн�в.01

НАВЧАННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ В
ІНТЕРНЕТІ
Ознайомити�учн�в�з�порядком�реагування�на
�нциденти,�що�створюють�ситуац�ї�небезпеки�п�д
час�роботи�онлайн.
Обговорити�з�батьками�можливост�
використання�контент-ф�льтр�в.

02

МЕРЕЖЕВИЙ ЕТИКЕТ
Спонукати�учн�в�дотримуватись�правил
сп�лкування�та�взаємод�ї�в��нтернет�,�нести
в�дпов�дальн�сть�за�власн��д�ї�в�мережевому
простор�.

03

04 БЕЗПЕЧНА РОБОТА З КОМП`ЮТЕРОМ
Необх�дн�сть�виконання�спец�альних�вправ�для
зняття�втоми�очей,�напруги�т�ла�п�д�час�сид�ння
тощо.



Календарно-тематичне
планування

з�урахуванням
навчальних

можливостей��
потреб�учн�в�класу
доц�льно�збер�гати
гнучн�сть�протягом

року

самост�йне
визначення
посл�довност�
формування
оч�куваних
результат�в
навчання

самост�йне
визначення

к�лькост��годин�на
вивчення

програмових�тем

резервний�час
програм

використовувати
на�власний�розсуд



Завдання 
для
самопідготовки

УЧНЯМ 1 - 2 КЛАСІВ
Не�рекомендуються�обов`язков��завдання�для
самоп�дготовки�у�позанавчальний�час.

УЧНЯМ 2-Х КЛАСІВ
Пропонуємо�задавати��ндив�дуальн�
завдання�за�вибором.

Завдання�мають
бути�дозованими,
аргументовано
значущими�для
дитини,�з�ч�ткою

знайомою
�нструкц�єю.

сумарн��витрати
часу�на�виконання

завдань�для
самоп�дготовки�не

повинн�
перевищувати�45
хвилин�на�добу

уточнювати�д�тям
терм�н�виконання
завдання,�який�для
кожного�може�бути

гнучким.
Максимально�-��

2�тижн�.



Ранкові зустрічі
у�2022/2023�розширити�зм�стовне�наповнення

знайомити��учн�в�з
правилами�д�й�в

пер�од
надзвичайних

ситуац�й актуальними�є
теми�особистої

безпеки

користування
засобами�захисту

м�нна�безпека
основи�цив�льного

захисту
перш��10�-�15�хвилин�навчального�дня



Діагностування
навченості
учнів 2 - 4 класів
на початку
навчального року

ПЕРШІ ТИЖНІ
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Дозволить�з`ясувати
навчен�сть�учн�в.

Допоможе�визначити
оптимальн��умови�для

планування�й�орган�зац�ї
подальшого�осв�тнього

процесу.

01
МАТЕМАТИКА

Переважно�базовий�зм�ст,
пов`язаний��з
функц�ональними
знаннями,�вм�ннями�та
навичками,�як��мали�б
ув�йти�до�навчального
досв�ду�учн�в�на
попередньому�етап�
навчання.

02
Я ДОСЛІДЖУЮ СІВТ

Нормативн��вимоги�з
освт�н�х�галузей,�як��ув�йшли
до��нтегрованого�курсу.
Це�мають�бути�р�зн��види
вправ,�практичн��роботи�та
завдання�досл�дницького
спрямування.

03
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА
ЧИТАННЯ

�Пр�ор�тетн��для�розвитку
учн�в�засоби�р�зних�вид�в
мовленнєвої�д�яльност�,
окреслен��нормативними
документами.



Водночас�навчальний�час,�призначений�для�повторення
матер�алу�програми�попереднього�класу,�спрямувати�на
суц�льне�д�агностування�недоц�льно,�оск�льки�це�може

зумовити�психолог�чну�напругу�учн�в,�п�двищену
тривожн�сть.

�
Спостереження�за�навчальною�д�яльн�стю�учн�в�має�бути

непом�тним�для�них.
�

Такого�роду�досл�дження�показують�готовн�сть�або
неготовн�сть�д�тей�до�подальшого�опанування�навчального

матер�алу.
�

На�основ��анал�зу�результат�в�потр�бно�тзробити�висновки
для�подальшого�планування�осв�тньої�д�яльност�,�визначити

напрями�взаємод�ї�з�учнями�та�їхн�ми�батьками.



Оцінювання результатів 
навчання здобувачів 
початкової освіти

Об`єктами�оц�нювання�є�результати�навчання�учня/учениц�,�у�тому�числ�
процес�їх�досягнення�ним/нею.

УЧНІВ 1 - 2 КЛАСІВ
Виражають�вербальною�оц�нкою�(оц�нювальним
судженням).

УЧНІВ 3 - 4 КЛАСІВ
Може�використовуватись�як�вербальна,�так��
р�внева�оц�нка.

Зд�йснення
формувального
оц�нювання
передбачає
обговорення
разом�з�учнями

критер�їв
оц�нювання.

Пост�йний
зворотн�й�зв`язок
м�ж�учасниками

осв�тнього
процесу

необх�дний�задля
коригування�руху
здобувач�в�осв�ти

осв�тньою
траєктор�єю.

САМООЦІНЮВАННЯ

ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ

ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЯ



Зошити�для�д�агностувальних�роб�т�збер�гають�у�заклад�
загальної�середньої�осв�ти�до�к�нця�навчального�року.

�
Записи�результат�в�оц�нювання�учитель�використовує�п�д�час

п�дсумкового�оц�нювання���ф�ксац�ї�його�результат�в�у
св�доцтвах�досягнень�учн�в.

�
У�Класному�журнал��результат�оц�нювання�ф�ксують

в�дпов�дно�до�обраного�способу:
�вербальною�(сформовано�-�

або�р�вневою�(В.,�Д.,�С.,�П.)�оц�нкою.
�

Принципово�важливим�є�не�формальний�факт�ф�кксац�ї
результату�оц�нювання�навчальних�досягнень�учн�в,�а�спос�б
донесення�до�учня�сутност��оц�нювального�судження�та�його

функц�ональн�сть�щодо�стимулювання�й�спрямування
процесу�уч�ння.



Компетентісно
орієнтоване
навчання

активна
партнерська
взаємод�я�вс�х
учасник�в�

формування�предметних��
ключових
компетентностей

стимулювання
внутр�шньої
мотивац�ї�

навчання�упродовж�життя

ум�ння�працювати
з��нструкц�єю�до
навчального
завдання

самоконтроль�у
процес��роботи



Національно-
патріотичне
виховання

є�одним��з�пр�ор�тетних�напрям�в
д�яльност��держави�та�сусп�льства

У�молодшому�шк�льному�в�ц��важливо�формувати
здатн�сть�дитини�п�знавати�себе�як�члена�с�м`ї,
родини,�дитячого�угрупування;�як�учня,�жителя
м�ста�чи�села;�виховувати�у�неї�любов�до�р�дного
дому,�краю,�вулиц�,�своєї�країни,�її�природи,
р�дного�слова,�побуту,�традиц�й.



Дякую за увагу

Інструктивно-методичні рекомендації щодо
організації освітнього процесу та

викладання навчальних предметів у
закладах загальної середньої освіти у

2022/2023 навчальному році

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.2.pochatkova.osvita.20.08.2022.pdf

