
 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ  ДЕРЖАВНИХ  СТАНДАРТІВ  ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

   Основним завданням в 2015/2016 н.р. в роботі початкової школи було 

запровадження нового Державного стандарту початкової освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року 

та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

р. № 1392 . 

У 2015/2016 навчальному році пріоритетними завданнями щодо  

запровадження нового Державного стандарту початкової освіти  в 1-4 

класах були: 

- проведення  на належному рівні Всеукраїнську акцію «Дай руку, 

першокласнику!»; 

- проведення  роз’яснювальної роботи з батьками першокласників на тему: 

“Як зберегти здоров’я і житєрадісність в умовах навчання”. 

- продовження  роботи щодо залучення  позабюджетних коштів  на зміцення 

матеріально-технічної бази класів; 

- підвищення  якісті підготовки вчителів до уроку на засадах 

компетентнісного підходу; 

-  використання  на уроках технічних  засобів  навчання ( мультипроектори) 

- продовження  роботи  щодо підвищення рівня  результатів участі учнів у 

конкурсах «Колосок», „Кенгуру”, конкурсі знавців української мови імені 

Петра Яцика, конкурсі виразного читання;   

          Вчителі 1-4 класів Дроздова Л.І., Никонець А.А., Небожина Н.О., 

Жиденко Л.С. працювали над формуванням ключової компетентності , що 

передбачена новим Державним стандартом – вміння вчитися.  Саме тому 

навчально –виховний процес у 1 – 4  класах був спрямований на досягнення 

результатів навчання ( діяльнісне навчання)  з впровадженням 

здоров’язберігаючих технологій. Для збереження і зміцнення фізичного 



здоров’я  учнів 1-4 класів, їх морального та громадянського виховання 

організована активна співпраця з батьками учнів, медичним працівником 

Миронівської  амбулаторії, шкільним  психологом, вчителями 

предметниками. 

          З метою контролю щодо впровадження нового Державного стандарту в 

1-4 класі адміністрацією школи відвідано по 6 уроків у 1 класі та  3 виховних 

заходи, по 7 уроків у 2-4 класах та по 2 виховних заходи . Рівень проведення 

уроків – в 1 -4 класах достатній та високий, що відповідає рівню 

кваліфікаційних категорій вчителів (Дроздова Л.І, Жиденко Л.С., Небожина 

Н.О. – І кваліфікаційна категорія , Никонець А.А.- 9 таріфний розряд). 

        На засіданнях МО вчителів початкових класів розглядалися питання 

щодо підсумків впровадження Державного стандарту: про стан викладання 

образотворчого мистецтва, трудового навчання, української мови, 

математики. Один раз на семестр вчителем разом із заступником директора з 

НВР Брусенцовою І.Д.. проведено контрольні заміри техніки читання. 

Результати викладання предметів та техніки читання заслуховувалися на 

засіданні МО  вчителів початкових класів.  

У 2015/2016 навчальному році пріоритетними завданнями щодо  

запровадження нового Державного стандарту базової загальної  освіти  в 

7 класі були: 

- продовження  роботи щодо залучення  позабюджетних коштів  на зміцення 

матеріально-технічної бази класів; 

- підвищення  якісті підготовки вчителів до уроку на засадах 

компетентнісного підходу; 

-  використання  на уроках технічних  засобів  навчання ( мультипроектори); 

- продовження  роботи з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення 

рівня  результатів їх участі у конкурсах «Колосок», „Кенгуру”, «Левеня»,   

конкурсі виразного читання;   

При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечував  

розвиток  



академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей 

учнів.  

         Діяльнісний підхід спрямувався  на розвиток умінь і навичок учня, 

вміння застосовувати  здобуті знання  у практичних ситуаціях. На засіданнях 

МО вчителів –предметників  розглядалися питання щодо перших підсумків 

запровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти  : 

про стан викладання інформатики, української мови, фізичної культури в 7 

класі. Під час проведення психолого – педагогічного семінару( листопад 

2015р.)  розглядалося питання адаптації п’ятикласників до навчання.  

 


