
 

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 
06.11.2017                                         м. Охтирка                        № 407 

 

Про План заходів щодо запровадження  

Концепції Нової української школи  

у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня  

м. Охтирка на 2017-2022 рр. 
 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. 

№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти Нова українська школа» на період до 

2029 року», листа Комунального закладу Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти від 31.10.2017 р. № 787 «Про план заходів 

щодо запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня Сумської області на 2017-2022 рр.», з метою 

реалізації Концепції Нової української школи на 2017-2022 рр. 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів щодо запровадження Концепції Нової 

української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня міста 

Охтирка на 2017-2022 рр. (додається). 

2. Методичному кабінету відділу освіти Охтирської міської ради 

(Міняйловій Н.М.) забезпечити необхідні умови для виконання Плану заходів 

щодо запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня м. Охтирка на 2017-2022 рр. 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста забезпечити 

виконання Плану заходів щодо запровадження Концепції Нової української 

школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня міста Охтирка            

на 2017-2022 рр.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Коваленко Т.М.  
 

Начальник відділу освіти       А.В.Тронь 
 

Коваленко Т.М. 
 

Міняйлова Н.М. 
 

Сергієнко Н.Ю 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти 

від 06.11.2017 № 407 

 

 

План заходів 

щодо запровадження Концепції Нової української школи  

у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня м. Охтирка  

на 2017-2022рр.. 

 
№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальні 

І.Організаційна робота 

1.1. Створення банку даних учителів 

початкових класів, які будуть 

впроваджувати Державний стандарт 

початкової загальної освіти в навчальних 

закладах: у 2018-2019рр.; 

                 у 2019-2020рр.; 

                 у 2020-2021рр.; 

                 у 2021-2022рр.. 

 

 

 

 

До 10.10.2017 р. 

     10.10.2018 р. 

     10.10.2019 р. 

     10.10.2020 р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Сергієнко Н.Ю.), 

керівники 

навчальних закладів 

 

1.2. Обговорення на педагогічних радах 

навчальних закладів питання щодо 

впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти  

у 2017-2018 рр. 

Вересень 2017 р. - 

червень 2018 р. 

Керівники 

навчальних закладів 

1.3. Участь у Всеукраїнських заходах щодо 

запровадження Концепції Нової 

української школи 

Постійно Відділ освіти, 

керівники 

навчальних закладів 

 

1.4. Забезпечення наступності у роботі  

дошкільних навчальних закладів і 

початкових класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Постійно Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Антюх О.В.,  

Сергієнко Н.Ю.) 

керівники 

навчальних закладів 

1.5. Аналіз навчально-методичної бази 

початкових класів відповідно до 

«Орієнтовного переліку засобів навчання 

в початковій школі» та «Рекомендацій до 

створення освітнього середовища 

«Новий освітній простір» 

2017-2018 рр. Відділ освіти, 

керівники 

навчальних закладів 

 

1.6. Організація роботи по поступовому 

переоснащенню класних кімнат для учнів 

початкової школи відповідно до 

«Орієнтовного переліку засобів навчання 

в початковій школі» та «Рекомендацій до 

створення освітнього середовища 

«Новий освітній простір» 

 

2017-2022 рр. Відділ освіти, 

керівники 

навчальних закладів 

 



ІІ. Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних 

працівників 

2.1. Включити до списків слухачів експрес-

курсів(тренінгів) СОІППО для вчителів 

початкових класів, які мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,  

« спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії» 

та будуть викладати в першому класі 

Листопад 

2017р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Сергієнко Н.Ю) 

2.2. Організувати участь у навчальних 

регіональних семінарах для вчителів 

початкових класів, які мають 

кваліфікаційну категорію  

« спеціаліст І кваліфікаційної категорії», 

 «спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії» та будуть викладати в 

першому класі 

Листопад 

2017р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Сергієнко Н.Ю), 

керівники 

навчальних закладів  

ІІІ. Організаційно-методична робота 

3.1. Проаналізувати основні положення 

Концепції Нової української школи на 

засіданнях міських методичних 

об’єднань учителів початкових класів  

Серпень  

2017р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Сергієнко Н.Ю.) 

3.2. Створення міської творчої групи 

вчителів початкової освіти «Інтегроване 

навчання: діяльнісний та тематичний 

підходи» 

Серпень 

2017 р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Сергієнко Н.Ю.) 

3.3. Організація психолого-педагогічного 

консультаційного пункту щодо 

запровадження Концепції Нової 

української школи 

Вересень  

2017 р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Коваль Т.М., 

Сергієнко Н.Ю.) 

3.4. Організувати та провести регіональний 

семінар-практикум «Особливості 

організації ефективного освітнього 

середовища початкової школи для 

всебічного розвитку учнів» 

Листопад  

2018 р. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Сергієнко Н.Ю.) 

керівники 

навчальних закладів 

(Шульженко І.А., 

Шейко Н.В.) 

3.5. Забезпечити участь в обласному 

інструктивно-методичному семінарі 

«Роль методичної служби в забезпеченні 

готовності загальноосвітніх навчальних 

закладів до роботи в Новій українській 

школі» 

2018 р. Відділ освіти, 

методичний кабінет 

3.6. Забезпечити участь у обласній 

конференції «Державний стандарт 

початкової загальної освіти: досягнення, 

проблеми, перспективи» 

2021 р. Відділ освіти, 

методичний кабінет 

3.7. Започаткувати міський конкурс на краще 

освітнє середовище для учнів перших 

класів 

2018-2022 рр. Відділ освіти, 

методичний кабінет, 

керівники 

навчальних закладів 

 

 



ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду 

4.1. Вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду щодо 

практичного впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

Протягом  

2018-2022рр. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Міняйлова Н.М.), 

керівники 

навчальних закладів 

4.2. Висвітлювати передовий педагогічний 

досвід учителів початкових класів щодо 

практичного впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти в 

засобах масової інформації, на сайтах 

закладу, відділу освіти та Комунального 

закладу Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Протягом  

2017-2022рр. 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

(Міняйлова Н.М.), 

керівники 

навчальних закладів 

4.3. Створити банк передового педагогічного 

досвіду практичного впровадження 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти 

Вересень   

2019 року 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

 

V. Аналіз діяльності 

5.1. Вивчити хід упровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

загальноосвітніми навчальними  

закладами  

 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1, 2, 3 

 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4, 5, 8 

 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 6, 9 

 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11, Охтирська гімназія 

 

 

 

 

 

 

.2018 рік 

 

 

2019 рік 

 

 

2020 рік 

 

 

2022 рік 

 

Відділ освіти, 

методичний кабінет 

5.2. Розгляд питання впровадження 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти на Колегії відділу освіти 

Щороку Відділ освіти 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти    Т.М. Коваленко 
 


	Начальник відділу освіти       А.В.Тронь
	Заступник начальника відділу освіти    Т.М. Коваленко

