Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради
«Академія неперервної освіти»

Рекомендовано науково-методичною радою
Комунального вищого навчального закладу
Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»
(протокол № 4 від 31.05.2018 року)
Інформаційно-методичний збірник
Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації та Комунального вищого
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної
освіти»
Передплатний індекс – 02136
Реєстраційне свідоцтво КІ № 424 від 20.12.1999 р.
Матеріали випуску структуровано за розділами: «Нова українська
школа», «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників
закладів освіти».
У розділі І «Нова українська школа» розміщено публікацію про
упровадження положень Нової української школи на етапі підготовки до
2018/2019 навчального року.
У розділі ІІ «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників закладів освіти» уміщено матеріали рубрик «Дошкільна освіта»,
«Літні мовні табори», «Реалізація компетентнісного підходу до освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти», «Патріотичне виховання». У змісті ІІ розділу представлено публікації: про напрями оптимізації форм співпраці педагогів закладів дошкільної освіти з батьками вихованців, про розв’язування задач під час вивчення курсу «Україна у світі:
природа, населення» (8 клас), реалізацію компетентнісного підходу на
уроках російської мови; методичні рекомендації: щодо організації роботи
літніх мовних таборів у Київській області, щодо організації і змісту військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти.
© Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації, 2018
© Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради
«Академія неперервної освіти», 2018

ЗМІСТ

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5(211), 2018
ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………....
РОЗДІЛ І. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА………………………………..
1.1.
Матушевська О.В. Упровадження положень Нової української
школи: готуємося до 2018/2019 навчального року…………………
РОЗДІЛ ІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ……….…………………
Дошкільна освіта…………………………………………………
2.1.
2.1.1. Корж Т.М. Шляхи оптимізації форм співпраці педагогів
закладів дошкільної освіти з батьками вихованців…….................
2.2.
Літні мовні табори….……………………………………..………
2.2.1. Кушнір Я.А., Скрипчук Н.В. Методичні рекомендації щодо
організації роботи літніх мовних таборів у Київській області……...
2.3.
Реалізація компетентнісного підходу до освітнього процесу
в закладах загальної середньої освіти………………………….
2.3.1. Совенко В.В. Розв’язування задач під час вивчення курсу
«Україна у світі: природа, населення» (8 клас)…………………..
2.3.2. Кирнасовская Р.В. Реализация компетентностного подхода на
уроках русского языка….…......………......……………………….
Патріотичне виховання………………………………………….
2.4.
2.4.1. Гаврилюк В.Ю. Методичні рекомендації щодо організації і змісту
військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
засобами позашкільної освіти………………………………………..

~3~

4
6
6
10
10
10
18
18
27
27
47
58

58

РОЗДІЛ І.
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

1.1. Упровадження положень Нової
готуємося до 2018/2019 навчального року

української

школи:

Матушевська О.В.,
методист вищої категорії відділу музейної освіти та бібліотечної
справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та
менеджменту освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової
української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р
від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану
заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа», постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про
затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших
нормативно-правових актів і розпорядчих документів з 1 вересня 2018
року в закладах загальної середньої освіти стартує Нова українська
школа.
У цій публікації пропонуємо вашій увазі систематизовані
матеріали з питань упровадження положень Нової української школи на
етапі підготовки та початку нового 2018/2019 навчального року.
Зазначені нижче документи й матеріали розміщені на порталах МОН
України, «Нова українська школа», КВНЗ КОР «Академія неперервної
освіти», сайтах Державної наукової установи «Інституту модернізації
змісту освіти», Київської обласної державної адміністрації, департаменту
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації тощо.
У матеріалах, розміщених в інформаційній системі КВНЗ КОР
«Академія неперервної освіти», зазначено ІD (ідентифікаційний номер),
за яким можна знайти матеріал, увівши його номер у рубриці «Знайти за
ІD». Вище над цією рубрикоб розміщено віконце для введення з
надписом «Введіть ідентифікатор (ІD)».
Нормативні документи й методичні, інформаційні матеріали з
питань:
І. Зарахування, відрахування та переведення учнів:
Наказ МОН України №367 від 16.04.2018 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
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комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти" (ІD – 6866);
Лист МОН України від 08.05.2018 № 1/9-292 «Лист-роз’яснення
щодо застосування окремих положень нового порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” (ІD –
6860, випуск інформаційно-методичного збірника «Методичний вісник»
№5/2018, розділ І );
Лист МОН України №1/9-320 від 18.05.2018 "Роз’яснення щодо
окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з
поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназійінтернатів),ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів)
державної та комунальної форми власності" (ІD – 6885);
інформаційні повідомлення:
на порталі МОН України: відповіді на найпоширеніші запитання
про порядок зарахування учнів до першого класу у 2018 році;
на порталі «Нова українська школа»: «У перший клас – за
новими правилами. Про що новий Порядок зарахування учнів»;
наказ департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
від 05.04.2018 №99 «Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х
класів закладів загальної середньої освіти Київської області у 2018 році»
(затверджено дорожню карту прийому дітей до перших класів закладів
загальної середньої освіти Київської області у 2018 році) (ІD – 6771,
випуск інформаційно-методичного збірника «Методичний вісник»
№4/2018, розділ ІІ );
ІІ. Типові освітні та навчальні програми:
наказ МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження
типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів
загальної середньої освіти»(ІD – 6760);
наказ МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня»
(для 2-4 класів) (ІD – 6835);
наказ МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»
(ІD – 6843);
наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження ти~7~
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пової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року)
наказ МОН України №406 від 20.04.2018 “Про затвердження
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня” (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року);

ІІІ. Нетипові освітні програми

Лист МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 «Про завершення
експертизи освітніх програм» (ІD – 6914);
ІV. Нове освітнє середовище:
наказ МОН України від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження
примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і
загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»
(ІD – 6574, розділ ІІ);
наказ МОН України № 283 від 23.03.2018 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової
української школи» (ІD – 6917);
V.Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
Нової української школи:
модельна навчальна програма інтегровавного курсу “Я досліджую світ” (ІD – 6274);
посібник-зошит до модельної навчальної програми інтегрованого курсу “Я пізнаю світ” (ІD –5644);
навчально-методичні матеріали з навчання грамоти (ІD – 5660);
навчально-методичні матеріали з математики. 1 клас (розробники: С.Скворцова, О.Онопрієнко) (ІD – 5785);
навчально-методичні матеріали для вивчення англійської мови.
1 клас (ІD – 5801, 6541 розділ ІІ);
VІ.Формувальне оцінювання:
Лист департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
МОН України №2.2-1250 від 18.05.2018, 2.2-1255 від 21.05.2018
«Формувальне оцінювання учнів 1 класу» (ІD – 6902);
VІІ.Лего-конструювання
методичний посібник «Шість цеглинок в освітньому просторі
школи» (упорядник Оксана Рома, 2018, схвалено для використання в
ЗНЗ: лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 16.04.2018
№ 22.1/12-Г-224) (ІD – 6894);
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методичний посібник «Гра по-новому, навчання по-іншому»
(упорядник Оксана Рома, 2018, схвалено для використання в ЗНЗ: лист
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 16.04.2018 № 22.1/12-Г225) (ІD –6891);
VІІІ.Грифування електронних підручників
інформаційне повідомлення ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» (ІD – 6860, випуск інформаційно-методичного збірника «Методичний вісник» №5/2018, розділ ІІІ ).
Інші матеріали з питань нормативно-правового і навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Нової української школи
представлено:
на освітньому порталі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»:
рубрика «Нова українська школа» (початкова школа) – справа на
головній сторінці порталу;
віртуальний кабінет початкової освіти – рубрика «Нова українська школа»;
в інформаційно-методичному збірнику «Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році» (редакційна колегія: Осадчий І. Г., Матушевська О. В., Ткач В. А.) – розділ ІІІ
«Організація та зміст освітнього процесу в початковій школі» (ІD – 5612);
у випусках 1-5 та наступних інформаційно-методичного збірника
«Методичний вісник», розміщеного в структурі інформаційної системи
академії – розділ «Нова українська школа» (ІD – 6541, 6574, 6677, 6771,
6860);
у випусках спеціалізованого педагогічного видання департаменту
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» «Інформаційно-методичний збірник» – розділ
«Нова українська школа» (ІD – 5395, 5865, 6303 та ін.).
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