
 

 

 

ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

02.09.2019                                     м. Охтирка                                    № 155-о/д 

 

Про організацію освітнього процесу  

в 1 класах на 2019-2020  навчальний рік 
 

 Організація освітнього процесу в 1-х класах у 2019-2020                              
навчальному році здійснюватиметься за такими  навчальними   програмами: 

1-Б, В класи  - за  типовою освітньою програмою розробленою під 

керівництвом  Р.Б.Шияна  (наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів 
загальної середньої освіти). 

 1-А клас – за освітньою програмою початкової освіти «На крилах 

успіху» для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти,  затвердженою для 
впровадження листом Державної служби якості освіти від 24.05.2018                                 

№ 01-22/325 «Про результати аналізу освітньої програми на відповідність 

Державному стандарту початкової освіти».  

 У початковий період навчання дитини у першому класі важливе 
значення має успішність адаптаційного періоду. 

 Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до 

систематичного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне 
навчання та виховання. Адаптаційний період у першому класі відбувається 

упродовж перших чотирьох тижнів, де кожен тиждень присвячений окремій 

темі («Я – школяр/школярка», «Наш клас», «Мої друзі», «Моє довкілля»). 

 Основною новацією у практиці діяльності 1-х класів  є структурування 
змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні. 

Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, 

методів і форм роботи. Відповідно інтеграцію навчального матеріалу з різних 

навчальних предметів здійснюють навколо певного об’єкту чи явища 
довкілля або навколо розв’язання проблеми міжпредметного характеру, чи 

для створення творчого продукту тощо. Створення єдиного для навчальних 

предметів тематичного простору дозволяє уникнути дублювання інформації 
у змісті різних навчальних дисциплін та, водночас, розглянути аналогічний 

матеріал одночасно з різних боків, за допомогою різних дидактичних засобів. 

Таким чином забезпечуються збалансованість у сприйманні інформації 

різних освітніх галузей, психологічно комфортна атмосфера навчальних 
занять.  

 Освітнє середовище у початкових класах має бути безпечним місцем, 

де діти відчуватимуть себе захищеними та в безпеці. 



 Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню 

фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню.  

 Перші тижні навчання в 1-му класі - важливий етап для створення в 
класній спільноті атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікавленості, 

бажання слухати одне одного, висловлюватися. На цьому етапі закладаються 

основи для усної взаємодії учителя з учнями та учнів між собою. Саме тому 

багато уваги в перший місяць потрібно приділяти знайомству, коротким 
розповідям про власні захоплення, улюблені ігри тощо.  

 Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 

першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально на 
суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає  активне залучення учнів до 

самоконтролю та самооцінювання. 

 Здійснення формального оцінювання орієнтує вчителя на 

спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається 
з перших днів навчання в школі і триває постійно. Орієнтирами для 

здійснення формального оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначених 
Державним стандартом початкової освіти до першого циклу навчання (1-2 

класи). Облік результатів завершального оцінювання фіксується учителем у 

свідоцтві досягнень. 

Виходячи з вищевикладеного, 
          

 НАКАЗУЮ: 

 
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іванніковій Л.П.: 

1) Опрацювати з учителями методичні рекомендації  щодо 

адаптаційного періоду для учнів перших класів. 

2) Узяти під особистий  контроль вищезазначений напрям роботи. 
2. Практичному психологу Чепусенко В.І.: 

1) Розробити адресні рекомендації класоводам 1-х класів (за 

результатами психологічного супроводу) для особистісно-орієнтованого 
підходу до учнів-шестирічок. 

    2) Ознайомлювати батьків  і вчителів із потребами й особливостями 

сьогоднішніх  першокласників, постійно. 

3) Здійснювати психологічний супровід  через спостереження за 
такими  адаптаційними процесами. Як: 

 спілкування з однолітками; 

 емоційна збудженість; 

 тривожність на уроці; 

 занурення в себе. 

3. Класоводам 1-х класів Требуховій О.М. (1-А), Хилько Л.Б.(1-Б),               

Мих Г.А.(1-В): 

1) Під час проведення занять приділяти увагу ігровій, груповій, 
проектній та дослідницькій діяльності та більшу частину занять проводити на 

свіжому повітрі. 



 2) Упорядковувати освітнє середовище  та забезпечувати баланс між 

навчальними видами діяльності, та видами діяльності ініційованими самими 

дітьми, постійно. 
 3)  Організовувати активну співпрацю з батьками, медичною сестрою, 

практичним психологом, учителями – предметниками, вихователями групи 

продовженого дня. 

 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора з навчально-виховної роботи Іваннікову Л.П.

Директор школи                                                      І.А.Шульженко 

 
З наказом ознайомлені: 

___________Іваннікова Л.П.__________ 

___________Мих Г.А.________________ 

___________Требухова О.М.__________ 

___________Хилько Л.Б._____________ 


	ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

