
 

 

  
 

 

ТРЕНІНГ  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПІЛОТНИХ ШКІЛ 
 

з питань впровадження проекту  

Державного стандарту початкової загальної освіти 

 

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 

 Знати особливості організації освітнього середовища орієнтованого на дитину 

 

ПРОГРАМА  

 

День 1 

 

День 2 

11:00– 11:15 Відкриття тренінгу. Привітання учасників. 

Вітальне слово відХобзея П.К., заступника Міністра освіти і науки 

України (відео) 

Вітальне слово від області 

11:15 – 11:45 Огляд програми тренінгу. Знайомство учасників. Вироблення 

правил. Очікування учасників тренінгу. 

11:45 - 12:30 Представлення проекту Державного стандарту початкової освіти. 

Теоретичні засади Нової української школи. 

12:30 - 13:00  Перерва 

13:00 - 14:30 Представлення проекту Державного стандарту початкової освіти. 

Теоретичні засади Нової української школи. 

14:30 - 15:30 Обід 

15:30 - 17:00 Особливості організації освітнього середовища. 

17:00 - 17:30 Перерва 

17:30 - 18:30 Особливості організації освітнього середовища. 

18:30 - 19:00 Оцінка дня (плюси і дельта). 

9:30 – 9:45 Цілі другого дня. 

Зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання першого дня. 

9:45 – 11:00 Континуум інтегрованого навчання. 

Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи. 

11:00 - 11:30  Перерва 



 

День 3 

 

День 4 

 

 

 

 

 

11:30 - 13:00 Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи (продовження). 

13:00 - 14:00 Обід 

14:00 - 15:30 Практика «Ранкова зустріч». 

15:30 - 16:00 Перерва 

16:00 - 17:00 Практика «Ранкова зустріч». 

17:00 - 17:30 Оцінка дня (щоденник рефлексії). 

9:30 – 9:45 Цілі третього дня. 

Зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання другого дня. 

9:45 – 11:00 Проект Державного стандарту початкової освіти. Модельна 

навчальна програма (1 клас). 

11:00 - 11:30  Перерва 

11:30 - 13:00 Проект Державного стандарту початкової освіти. Модельна 

навчальна програма (1 клас).  

Практична робота 

13:00 - 14:00 Обід 

14:00 - 15:30 Організаційно-методична структура планування на місяць, 

тиждень, день. 

Практична робота в група 

15:30 - 16:00 Перерва 

16:00 - 17:00 Організаційно-методична структура планування на місяць, 

тиждень, день. 

Представлення результатів  

17:00 - 17:30 Оцінка дня.  

9:30 – 9:45 Цілі четвертого дня 

Зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання третього дня 

9:45 – 10:30 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів. 

10:30- 11:00 Робота в команді. Залучення батьків. 

11:00 - 11:30  Перерва 

11:30 - 13:00 Робота в команді. Залучення батьків(продовження). 

Представлення он-лайн платформи освітніх ресурсів, тренерського 

та вчительського форумів. 

13:00 - 14:00 Обід 

14:00 - 15:30 Круглий стіл 

 Представлення і обговорення реалізаціїдослідно-

експериментальної роботи за темою «Реалізація інтегрованого 

підходу в початковій освіті у контексті Концепції Нової 

української школи». 

 Особливості проведення моніторингу та оцінки під час 

пілотування Державного стандарту початкової загальної освіти. 

15:30 - 16:00 Підведення підсумків тренінгу. Оцінка тренінгу. 


