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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

ДО РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 
 

 

 

Реформування освіти в Україні – 

вимога сучасного суспільства, що взяло 

курс на євроінтеграцію. Управління 

освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації спільно з 

Чернігівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (далі – Інститут) та 

відділами (управліннями) освіти органів місцевого самоврядування проводить 

цілеспрямовану системну роботу щодо реалізації завдань Концепції Нової української 

школи. Розроблено план спільних дій упровадження Державного стандарту початкової 

освіти Нової української школи.  

Чотири заклади загальної середньої освіти працювали в умовах усеукраїнського 

експерименту за темою «Розроблення та впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової освіти Нової української школи». У рамках експерименту продовжувалася 

апробація Типової освітньої програми (під керівництвом Р. Шияна) та навчальних 

матеріалів (підручників, посібників) для учнів других класів.  

Пріоритетом у діяльності Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського як центру інноваційних освітніх послуг є 

підготовка компетентних, успішних, умотивованих педагогів, здатних творчо 

працювати, засвоювати нові професійні ролі і функції, бути агентами сучасних 
змін в освіті. Розроблено Дорожню карту реформи початкової освіти Чернігівщини в 

контексті професійного розвитку вчителя (2017-2022 рр.), оновлено традиційну 

систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників, модернізовано 

матеріально-технічну базу Інституту: упродовж 2018 року придбано 105 ноутбуків, 

3 модеми, 2 роутери, 7 телевізорів, 4 проектори, 16 документ-камер, програмне 

забезпечення для проведення уроків у початковій школі, з математики. Обладнано 

навчальні аудиторії – початкової освіти, тренінгову (з мультимедійною навчально-

освітньою системою «КММedia ED PROFI), інклюзивного навчання, виховної роботи 

та здорового способу життя, менеджменту освіти, іноземної мови, літератури рідного 

краю (Чернігівщина), методики викладання математики, в перспективі − методики 

У вселюдськім житті  
тільки той народ і бере перемогу,  

який має найкращу школу 
 

Софія Русова 
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викладання інформатики в початкових класах, інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Для забезпечення успішного старту і подальшого впровадження реформи 

Міністерством освіти і науки України за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за 

кроком» і громадської спілки «Освіторія» проведено навчання тренерів, у тому числі 

4 від нашої області, які підготували 25 регіональних тренерів. 1293 учителя початкових 

класів підготовлено для роботи за новим Державним стандартом початкової освіти у 

2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках.  

Для реалізації основних завдань Нової української школи укладено та видано 

методичні рекомендації «Перші кроки в Нову українську школу. Порадник для вчителя 

початкової школи», які містять теоретичні та практичні матеріали з досвіду роботи 

експериментальних (пілотних) закладів області. 

Крім того, для надання професійної підтримки вчителям у процесі осмислення 

власної практики, її удосконалення та організації постійного професійного розвитку 

Інститутом підготовлено 27 тренерів-педагогів, які проводитимуть супервізію 

(наставництво) для вчителів початкових класів Нової української школи. Регіональні 

тренери-педагоги для подальшої роботи з вчителями початкових класів отримали 

мультимедійну навчально-освітню систему «КММedia ED PROFI для впровадження в 

освітній процес Нової української школи». 

З першого вересня 2018 року кожний заклад загальної середньої освіти, де є 

перший клас, отримав ігрові набори від LEGO Foundation. З метою забезпечення 

якісної та ґрунтовної підготовки вчителів перших класів та підготовки вчителів-

наставників щодо впровадження ігрових методик навчання в освітній простір Нової 

української школи на базі Інституту проведено одноденні тренінги від LEGO 

Foundation. Для роботи в тренінгах відібрано 90 вчителів перших класів Чернігівської 

області, які в подальшому будуть локально виконувати функції наставників щодо 

впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання не тільки у своїх, а і в інших 

закладах освіти населених пунктів і громад. 

Обласний координатор та 12 педагогів – учасники пілотного проєкту – протягом 

2019 року долучилися до супроводжуючих тренінгів для вчителів других класів 

пілотних шкіл із теми «Освітні методики the LEGO Foundation в початковій школі. 

Шість цеглинок 2.0» та кущових сесій-обмінів досвідом для вчителів других класів, 

заступників директорів пілотних шкіл Житомирської, Харківської, Чернігівської, 

Київської областей та міста Києва. Учасники заходів презентували власний досвід 

роботи в проекті, використання нових освітніх методик the LEGO Foundation у 

викладанні предметів Нової української школи. 

2019 рік розпочався зі знайомства з проєктом «Фінська підтримка реформи 

української школи». У межах проєкту «Навчаємось разом» за підтримки Міністерства 

закордонних справ Фінляндії та компанії FCG International для тренерів-тренерів Нової 

української школи методисти відділу дошкільної та початкової освіти Інституту взяли 

участь у всеукраїнському тренінгу «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» 

для подальшої імплементації фінського досвіду в програми підготовки регіональних 

тренерів Нової української школи. Учасники тренінгу ознайомилися з кращими 

практиками сучасної педагогіки фінської початкової освіти, зокрема методами та 

інструментами оцінювання, організації професійного розвитку вчителів, інклюзивної 

освіти, співпраці між школою та батьками тощо. 
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У березні 2019 року в м. Києві відбувся тренінг для вчителів пілотних шкіл 

«Педагогіка початкової школи: фінський досвід» за участю фахівців Гельсінського 

університету та Гельсінського центру неперервної освіти. 

Відповідно до програм, укладених Британською Радою в Україні, Гете-

Інститутом в Україні та Міжнародним центром педагогічних досліджень спільно з 

французьким Національним центром дистанційної освіти, за підтримки Міністерства 

освіти і науки України упродовж травня – грудня 2018 року на базі Інституту було 

проведено підготування вчителів іноземних мов до роботи в умовах Нової української 

школи. Реалізація змісту програм здійснювалася за очно-дистанційною формою та 

онлайн курси на засадах особистісно зорієнтованого підходу до освіти дорослих, 

навчання через рефлексію та врахування власного педагогічного досвіду. Тренінгові 

заняття проводили сертифіковані тренери, які пройшли навчання за програмою 

Британської Ради в Україні, Гете-Інституту в Україні та Французького Інституту в 

Україні. 

Упродовж 2018 року 712 вчителів іноземних мов пройшли відповідне навчання, 

зокрема, 565 вчителів англійської мови, 10 − німецької, 1 − французької, які навчали 

учнів перших класів за новим Державним стандартом початкової освіти в 2018/2019 

навчальному році, та 131 учитель англійської мови, 5 – німецької, які  навчали учнів 

перших класів за новим Державним стандартом початкової освіти в 2019/2020 

навчальному році. 

По закінченню очного блоку навчання вчителі отримали сертифікати Інституту 

та методичні посібники, укладені за матеріалами, розробленими Британською Радою в 

Україні та Гете-Інститутом в Україні. 

Крім того, Інститутом проведено кущові одноденні тренінги щодо впровадження 

нового Державного стандарту початкової освіти для 376 заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи в початкових класах 

та 82 директорів закладів загальної середньої освіти. Відповідну підготовку пройшли 

126 учителів фізичної культури та 186 – інтегрованого курсу «Мистецтво», які 

працюють у початковій школі. 

Важливим напрямом державної політики в галузі освіти є підготовка фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів, яких на сьогодні в області функціонує 11. 

Підготовлено 42 фахівці – директори, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, 

практичні психологи, реабілітологи.  

Реформування освіти області неможливе без модернізації системи підвищення 

кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти. З цією метою два 

працівники відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів 

(центрів) Інституту пройшли навчання за очною формою для підготовки тренерів з 

підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти та нині 

продовжують навчання за дистанційною формою.  

Здійснюється підтримка «Віртуального простору для розвитку професійної 

компетентності педагогів» https://sites.google.com/view/virt-sered. До його складу 

входять 11 сайтів та блогів, 2 сторінки та 37 спільнот у соціальній мережі Faсebook.  

Отже, пріоритетом системи післядипломної освіти області є професійний 

розвиток педагогів − агентів змін, діяльність яких спрямована на реалізацію ідей Нової 

української школи.  
 

https://sites.google.com/view/virt-sered
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ІНТЕГРАЦІЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ 

 

Визначені Концепцією Нової української школи пріоритети реформування загальної 

середньої освіти знаходять своє відображення в Державному стандарті початкової освіти, 

де передбачено організацію освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, 

застосування компетентнісного підходу на інтегровано-предметній основі з переважанням 

ігрових методів у першому (1-2-гі класи) та другому (3-4-ті класи) циклах. 

Про важливість інтеграції знань неодноразово наголошувалось у прогресивній 

педагогіці. Ще за епохи Відродження вчені, виступаючи проти схоластики в навчанні, 

підкреслювали важливість формування у школярів цілісних уявлень про взаємозв’язок 

природних явищ. Я. Коменський уважав, що для формування системи знань важливо 

послідовно встановлювати зв’язки між навчальними предметами. Не втратили актуальності 

й думки Д. Локка про доцільність наповнення змісту одного предмета фактами інших. 

К. Ушинський справедливо вважав, що знання та ідеї, які повідомляються будь-якими 

науками, повинні органічно об’єднуватися у світлий і, за можливості, широкий погляд на 

світ та життя взагалі. 

Інтеграція (від лат. іпtеger ‒ повний, цілісний) ‒ це об’єднання в ціле раніше 

ізольованих частин. Інтегрований урок ‒ це урок, який проводять із метою розкриття 

загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і 

відповідних їм навчальних предметах. Вивчення предметів початкової школи в їхньому 

взаємозв’язку ‒ природний процес, зумовлений логікою навчання. 

Неправильно вважати, що інтеграція ‒ це нове явище в сучасній школі. Ідеї 

інтеграції одержали розвиток у 60-х рр. ХХ століття. У свій час ще К. Ушинський створив 

синтетичний метод навчання грамоти шляхом інтеграції  письма і читання. Він вважав, що 

розвивати мову окремо від думки неможливо. Прикладом інтегрованих уроків для нас 

стали «уроки мислення в природі» для шестирічних учнів Павлиської школи, які проводив  

В. Сухомлинський. Він рекомендував цілісне ознайомлення з навколишнім світом через 

сприйняття, уяву, мислення і мовлення, уважаючи, що розвиток мислення серед природи 

сприяє кращому засвоєнню рідного слова в усіх його барвах, а це стимулює успішний 

розумовий розвиток і збагачує генетичну пам'ять дитини. Це один з найбільш вдалих 

прикладів інтеграції різних видів діяльності.  

Інтеграція утвердилася в дидактиці та методиці початкової школи в 90-х роках 

минулого століття. Творчі вчителі активно почали експериментально проводити інтегровані 

уроки нестандартної структури: урок-подорож, урок-казка, урок-гра, урок-змагання, урок-

КВК, урок брейн-ринг, урок-конференція та інші.  

У цей період з’являються інтегровані курси та інтегровані підручники різних авторів 

та авторських колективів (С. Волкова, О. Алексеєнко «Математика і конструювання, 

1993 р.; Н. Бібік, Н. Коваль «Ознайомлення з навколишнім», 1986 р.; М. Вашуленко, 

Н. Бібік, Л. Кочина «Горішок», 1999 р.; В. Тименко «Художня праця», 2001р.) та інші. 

Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох учених і вчителів у 

нашій країні й за кордоном. Інтеграція є одним із головних дидактичних принципів, який у 
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цілому визначає організацію освітніх систем.  

Проведення інтегрованих уроків зумовлене насамперед підготовкою вчителя як 

багатопредметника, який сприймає початкову школу системно, а тому може організаційно 

й методично пов’язати близькі теми з різних предметів. Метою такого зв’язку є цікаве, 

різнобічне вивчення поняття, події, явища, важливих для молодших школярів. Такі уроки 

ставлять за мету об’єднати споріднений матеріал кількох навчальних дисциплін навколо 

однієї теми; розкрити загальні закономірності предметів, явищ, що відображаються у 

відповідних навчальних дисциплінах; навчити дітей бачити світ цілісним та вільно 

орієнтуватися в ньому; активізувати пізнавальну діяльність учнів; підвищити якість 

засвоєння сприйнятого матеріалу; створити творчу атмосферу в колективі учнів; виявити 

їхні здібності; формувати навички самостійної роботи школярів із довідковою літературою, 

таблицями міжпредметних зв’язків, опорними схемами; підвищити інтерес учнів до 

матеріалу, що вивчається; ефективно реалізувати розвивально-виховні функції навчання. 

Інтегровані уроки ґрунтуються на міцних міжпредметних зв’язках, що дає 

можливість продемонструвати цілісність освіти; розвивати на новому якісному рівні творче 

мислення, інтелект та емоційні образні почуття дітей молодшого шкільного віку. 

Відмінність інтегрованого уроку від традиційного полягає в тому, що предметом 

вивчення на такому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких 

міститься в різних навчальних дисциплінах; широка палітра використання міжпредметних 

зв’язків під час різнобічного розгляду однопланових об’єктів; своєрідна структура, методи, 

прийоми і засоби, які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей. 

Інтегрований урок може будуватися в межах одного навчального предмета 

(внутрішньопредметна інтеграція), унаслідок інтегрованого змісту кількох навчальних 

дисциплін, залежно від уміння вчителя здійснити це інтегрування науково й методично 

правильно (міжпредметна інтеграція) або на змістовій основі інтегрованого курсу. 

Для уроків з внутрішньопредметною інтеграцією характерна спіральна структура на 

основі принципу концентричності. Процес пізнання за такої організації може 

здійснюватися від часткового до загального або від загального до часткового. Зміст 

поступово збагачується новими відомостями, зв’язками. Особливість інтегрованих уроків і 

в тому, що учні на таких уроках не гублять з поля зору вихідну проблему, а розширюють і 

поглиблюють коло пов’язаних з нею знань. 

Для уроків міжпредметної інтеграції змісту, як показують наукові дослідження і 

практика, характерні різні підходи: міжпредметні зв’язки по горизонталі та вертикалі.  

Інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка здатна вирішити численні 

проблеми системи сучасної початкової освіти. Адже інтегроване навчання закладає нові 

умови діяльності вчителів та учнів, є дієвою моделлю активізації інтелектуальної діяльності 

та розвивальних прийомів навчання. Інтеграція зобов'язує до використання різноманітних 

форм викладання, що має вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу 

та ґрунтується на засадах компетентнісного підходу; поняття «міжпредметна 

компетентність» визначається як здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола 

проблем знань, умінь, навичок, способів діяльності та ставлення, які належать до певних 

навчальних предметів і предметних галузей. Таке навчання позитивно впливає на розвиток 

самостійності, пізнавальної активності та інтересів учнів. Зміст уроків, навчальна діяльність 

вчителя звернені до особистості учня, тому сприяють усебічному розвиткові здібностей, 

активізації розумових процесів в учнів, спонукають їх до узагальнення знань із різних наук.  

У новому Державному стандарті початкової освіти, розробленому відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наголошено, що на 

підставі базового навчального плану можна здійснювати повну або часткову інтеграцію 

різних освітніх галузей, що має бути відображено в освітній програмі та навчальному плані 

освітнього закладу. Під час інтеграції навчальні години, передбачені на вивчення кожної 

освітньої галузі, перерозподіляють так, що їх сумарна кількість не зменшується. 
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Державний стандарт початкової освіти представляє зміст у дев’яти освітніх галузях: 

мовно-літературній, яка включає рідномовну й іншомовну освіту, математичній, 

природничій, технологічній, інформативній, соціальній і здоров’язбережувальній, 

фізкультурній, громадянській та історичній, мистецькій. Кожна галузь описана через 

загальні й конкретні очікувані результати, досягнення яких дає змогу реалізувати 

компетентнісний підхід в освітньому процесі. 

На основі Державного стандарту початкової освіти створено дві Типові освітні 

програми: перша – за редакцією О. Савченко, друга – Р. Шияна. Учителі початкових класів 

мають змогу самостійно обирати Типову освітню програму, за якою працюватимуть з 

учнями. 

Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та 

історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей у початковій школі інтегровано в 

різній комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети й курси, перелік і назви 

яких зазначено в освітніх програмах і навчальних планах. За типовою програмою НУШ-1 

(О. Савченко) таких галузей три: природнича, громадянська та історична, соціальна та 

здоров’язбережувальна. За типовою освітньою програмою НУШ-2 (Р. Шиян) таких галузей 

сім: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна та 

здоров’язбережувальна, громадянська та історична, інформатична. 

Основною освітньою галуззю в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» визначено 

природничу освітню галузь. Вона гармонійно інтегрується майже з усіма освітніми 

галузями, визначеними в Державному стандарті початкової освіти, бо природа є одним із 

найцінніших чинників розумового, патріотичного, трудового, естетичного розвитку 

особистості дитини. 

Саме тому навчання в початковій школі має бути інтегрованим ‒ предмети 

об’єднують довкола цікавих для дитини тем чи проблем, а вчителі мають заохочувати учнів 

бачити спільне між предметами з кількох сфер діяльності, критично оцінювати, як усі ці 

частини взаємодіють.  

Навчальні плани Нової української школи поповнилися інтегрованими курсами 

«Українська мова», «Я досліджую світ», «Дизайн і технології», «Мистецтво», які 

реалізуються в практиці початкової школи. Упровадження цих курсів дозволяє зменшити 

кількість обов’язкових навчальних предметів, а отже, запобігти перевантаженню учнів. 

Уроки, побудовані за змістом інтегрованих курсів, передбачають включення ігрових форм, 

методів, проблемних ситуацій, що сприяє активізації мисленнєвої, пізнавальної діяльності 

учнів і розширенню їхніх знань, розвитку зорового і слухового сприйняття, естетичному 

вихованню.  

Інтеграція освітніх галузей інтегрованих курсів відбувається через діяльнісний та 

тематичний підходи до навчання. 

Діяльнісний підхід передбачає організацію освітнього процесу на основі 

організаційно-методичної системи щоденних діяльностей учнів та «стратегій» розвитку 

критичного мислення в межах тематичного чи предметного навчання. Він є одним із 

провідних у сучасній початковій школі. Його застосування забезпечує можливості щодо 

вироблення в учнів необхідних пізнавальних умінь, компетенцій саморозвитку та 

самовиховання. Діяльнісний підхід дає змогу дітям глибоко поринути в таємниці 

навчального предмета.  

Інтегрований курс «Я досліджую світ» має на меті розширити елементарні знання 

учнів про предмети та явища природи й соціуму; розкрити в доступній формі зв’язки між 

неживою й живою природою та впливом людини на природу; виховувати любов до 

Батьківщини; формувати вміння аналізувати, оцінювати, систематизувати, узагальнювати 

об’єкти та явища, визначати закономірність зв’язків між ними; виробляти практичні вміння 

і навички. Також цей курс сприяє розвитку потенціалу учнів, спонукає їх до активного 

пізнання навколишньої дійсності, осмислення й знаходження причиново-наслідкових 
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зв’язків, розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей, формуванню вміння 

порівнювати, узагальнювати, робити висновки, формує інтегровані знання з усіх 

навчальних предметів. 

Учень, який здобуває знання про природу, працюючи в класі і учень, який засвоює 

знання про природу, спостерігаючи та досліджуючи об’єкти довкілля, розвиваються по-

різному. Пізнання відбувається в дії, через яку формуються когнітивні здібності. Суб’єкт 

пізнання має рухатися в середовищі, з яким він взаємодіє, який пізнає. 

Учителеві доцільно проводити досліди та спостереження відповідно до тематики 

тижнів/місяців на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

Мовно-літературна освітня галузь в інтегрованому курсі «Українська мова» дає 

змогу вчителеві розвинути в школярів інтерес і бажання читати, навчити їх слухати й 

говорити, розширювати словниковий запас, привертати увагу до певної проблеми, 

заохочувати учнів до колективного обговорення, висловлення власних думок, формувати 

вміння працювати в парах і групі. 

Технологічна освітня галузь має забезпечувати цілісний розвиток особистості 

дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та 

проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем, 

культурного й національного самовираження. 

Завдання цієї освітньої галузі спрямовані на формування допитливості, цілісного 

уявлення про матеріальне і нематеріальне виробництво; сприяння розвитку естетично-

ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, декоративно-ужитковому 

мистецтві; набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 
партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в різних матеріалах; вироблення 

навичок раціонального використання матеріалів, безпечного застосування традиційних та 

сучасних технологій; формування культури праці, прагнення вдосконалювати процес і 

результати проєктно-технологічної діяльності та свій життєвий простір. 

Інновацією Нової української школи стало впровадження інтегрованого курсу 

«Мистецтво», мета якого – виховати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва, 

розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, творчий потенціал 

особистості, забезпечити набуття учнями комплексу ключових і предметних 

компетентностей – здатності до художньо-творчої самореалізації й готовності до 

самовдосконалення. 

Ефективна система запитань і завдань, створена вчителем, до інтегрованих курсів 

допомагає організувати роботу учнів на уроці, формує критичне мислення; розвиває уяву, 

інтелектуальні та творчі здібності школярів, залучає їх до розв’язання проблемного 

запитання. 

Саме інтегративний характер діяльнісного підходу до навчання дає змогу розвивати 

в молодших школярів усі ключові компетентності через освітні галузі Державного 

стандарту початкової освіти. 

Учні, які вчаться за програмами інтегрованих курсів,  – ініціативні, активні, упевнені 

у своїх силах та здібностях, мають високі інтелектуальні, творчі, художні, музичні 

здібності, уміють доводити справу до логічного завершення, уміють працювати в команді, 

мають потяг до самостійної та колективної роботи, нестандартно думають і діють, 

використовують логіку, імпровізують, пишуть вірші, створюють казкові сюжети. 

Отже, уроки з інтегрованих курсів спрямовані на формування в учнів усіх ключових 

компетентностей і наскрізних умінь, передбачених Державним стандартом початкової 

освіти, впливають на результативність процесу навчання: знання набувають системності, 

уміння стають узагальненими, комплексними, посилюється світоглядна спрямованість 

пізнавальних інтересів учнів, ефективніше формуються їхні переконання й досягається 

всебічний розвиток особистості. 
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ПІЛОТУВАННЯ НУШ: ПІДСУМКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ  

ЗОШ І СТУПЕНЯ №25 

 

Кириленко Н.М.,  

директор Чернігівської ЗОШ  

І ступеня №25 

Чернігівської міської ради 

Чернігівської області 

 

 

Травкіна Л.П., Литвяк В.М.,  

заступники директора з НВР 

Чернігівської ЗОШ І ступеня №25 

Чернігівської міської ради 

Чернігівської області 

 

 

Масштабному запуску 2018-го року Нової української школи, як відомо, передував 
рік, коли було розпочато апробацію нового змісту освіти та концептуально інших підходів 

до навчання. Тоді, у вересні 2017 року, 1-Г та 1-Д класи Чернігівської загальноосвітньої 

школи № 25 сіли за парти Нової української школи. Саме вони вперше розпочали 

проводити ранкові зустрічі, стали навчатись під час гри, поринули в атмосферу 

партнерства, командної роботи, нового освітнього середовища та почали набувати 

компетентностей, необхідних для життя в 21 столітті.  

Важливий акцент новозмін пов’язаний із тим, що навчання поділено на два цикли: 

перший – адаптаційно-ігровий (1-2 класи), другий – основний (3-4 класи). Протягом 

першого циклу навчання вчителі Романенко К.С. та Коломійченко А.А. послідовно 

адаптували дітей до нового середовища, вводили їх у шкільне життя, організовували 

навчальну діяльність ігровими методами, які знайомі дітям з дитячого садка. 
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Велику роль у переході від ігрових методів роботи до організації освітнього процесу  

із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі відіграли 

конструктори «LEGO», які успішно 

використовувалися на уроках.  

Заслуговує на увагу і розширення простору 

навчання, коли уроки проводились  не тільки в класі, а 

й у природі. Враження дітей від таких видів діяльності 

неоціненне, адже формувались в такій роботі 

наскрізні вміння: творчо мислити, співпрацювати, 

ефективно спілкуватися, досліджувати, 

організовувати свою роботу. 

Та все ж таки основним навчальним простором 

для учнів була класна кімната, в якій учителі не тільки 

проводили заняття, але й формували свою спільноту, 

вчили бути впевненими в собі, контролювати свої 

емоції, умінню ставити цілі і досягати їх. 

Особливістю освітнього середовища пілотних 

класів в школі було те, що воно постійно 

поповнювалося дитячими роботами або навіть 

роботами їхніх сімей, цікавими проєктами і 

виставками, саме це  забезпечувало баланс між 

навчальними видами діяльності і видами  діяльності ініційованими самими дітьми, давало 

можливість дітям робити власний вибір, розвивати практичні навички, отримувати нові 

знання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А у вересні 2019 року на них чекало чимало нового, що було, у першу чергу, 

пов’язано із переходом від адаптаційно-ігрового до основного циклу навчання. 

На думку Романа Шияна, одним із важливих факторів цього циклу є розбудова та 

зміцнення професійного капіталу спільноти, що формує зміст другого циклу навчання в 

початковій школі. Це впливає й на більший горизонт планування, якого не було в попередні 

роки. 

Серед новацій другого циклу – формування змісту освіти відповідно до інтересів 

учнів. Опитування, що було проведено серед учнів, виявило, про що саме їм цікаво 

дізнатись у школі та які теми вони хотіли б досліджувати. 
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Так, серед питань, які цікавили дітей були: 

- Яка температура у звірів? 

- Чому дріжджове тісто може збільшуватись в об’ємі? 

- Як виглядає мікроб? 

- Як створити скло і чому воно прозоре? 

- Чому в дідуся побіліло волосся? 

Усі питання, що учні 

ставили під час опитування, 

вдалося узагальнити в 9 

інтегрованих тем, які  

вивчалися під час навчання 

в 3-му та 4-му класах. 

Педагогічною 

технологією, яка дала змогу 

якісно засвоїти  матеріал 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ», став 

діяльнісний підхід, який 

зв’язує проблемні та 

проектні, дослідницько-

експериментальні й 

пошукові методики в 

цілісну педагогічну систему. 

Її мета – розвиток особистості учня на основі 

засвоєння ним не лише знань, умінь і навичок, а 

насамперед узагальнених способів навчальних дій 

шляхом цілеспрямованої, науково обґрунтованої 

організації власної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Завдяки ранковим зустрічам здобувачі освіти 

швидше знайомились, активно обмінювались 

інформацією, дізнавались про інтереси і захоплення 

один одного. Вчителі дійшли висновку – ранкові 

зустрічі сприяли розвитку самоповаги і 

відповідальності. Створення і демонстрація власних 

творчих робіт і міні-проєктів підвищили 

самооцінку і формували гідність школяра. 

Вдалось апробувати й 
інтегрований курс «Українська 

мова». Важливо зазначити, що 

дидактичною ознакою і вимогою 

нової програми з мови є та, що 

закладені в ній теоретичні 

відомості та мовно-мовленнєві 

правила розраховані не на 

запам’ятовування, а, в першу 

чергу, на практичне засвоєння і 

вміння використати знання в 

реальному житті. 
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У рамках змістової лінії «Взаємодіємо усно» ми спрямовували наші зусилля на 

формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й 

оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, 

спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення 

певних життєвих цілей. 

Для реалізації змістової лінії «Читаємо» ми використовували вправи для формування 

в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати 

літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, 

сприймати художній 

текст як засіб 

збагачення 

особистого емоційно-

чуттєвого, 

соціального досвіду, 

користуватися 

раціональними 

прийомами пошуку 

потрібної інформації 

в різних джерелах, 

працювати з 

інформацією в різних 

форматах, 

застосовувати її в 

навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 

Під час роботи над змістовою лінією «Взаємодіємо письмово» у пілотних класах ми 

працювали над формуванням в молодших школярів повноцінної навички письма, умінь 

висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій 

формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності. 

Змістова лінія 

«Досліджуємо мовні 

явища» в пілотних класах 

спрямована на 

дослідження учнями 

мовних одиниць і явищ із 

метою опанування 

початкових лінгвістичних 

знань, норм літературної 

вимови та правил 

українського правопису, 

формування умінь 

послуговуватися 

українською мовою в усіх 

сферах життя. 

Важливо, що підходи до оцінювання досягнень учнів порівняно із першим циклом 

змін не зазнали. Оцінювання було формувальним та підсумковим та здійснювалось 

вербально, зокрема за допомогою свідоцтва досягнень.  

Для оцінювання результатів навчання учням було запропоновано діагностичні 

роботи, розроблені на основі компетентнісного підходу. А у класний журнал, окрім 

позначки про її проведення, не виставлялось оцінок чи інших характеристик. 
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Досягненнями експерименту 

є те, що надавачі послуг 

постійно працювали над 

підвищенням свого 

кваліфікаційного рівня,  

учителі брали активну участь у 

вебінарах, онлайн опитуваннях, 

конференціях. Вони тісно 

взаємодіяли між собою, спільно 

вирішували всі проблеми, 

довіряли один одному.  

 

 

 

 

 

Упродовж 4 

років навчання на базі 

цих класів 

проводились показові 

уроки, практичні 

семінари для вчителів 

школи, міста, області.  

Нас не 

залишали наодинці та 

допомагали у 

реалізації та 

впровадженні 

Державного стандарту 

початкової загальної освіти Нової української школи: 

Оксана Рома – керівник освітніх проектів з LEGO Fondation в Україні; 

Оксана Левандовська – регіональний координатор з Lego Foundation; 

Бондар Світлана – регіональний тренер The LEGO Foundation.  
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06.11.2018 на базі школи відбувся тренінг «Освітні методики the LEGO Foundation в 

початковій школі. Шість цеглинок 2.0» для пілотних шкіл області, який провела Бондар 

Світлана. Всі присутні мали змогу переконатися в тому, що маленькі цеглинки мають 

великі можливості, що вони допомагають досліджувати, порівнювати, працювати в групах, 

в парах, вчать закодовувати та розкодовувати інформацію. Тренінг пройшов під гаслом: 

«Життя надає багато викликів, але виклики треба сприймати як нову можливість змінити 

світ на краще».  

Оксана Рома 14.02.2019 відвідала школу. Пані Оксана побувала у пілотних 2-х 

класах, де мала можливість спостерігати застосування LEGO в освітньому процесі, як 

практичний інструмент та дієвий засіб, який дає змогу реалізовувати ігрові та діяльнісні 

методи навчання в початковій школі. 
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20.11.19 Оксана Левандовська відвідала школу, де ознайомилася з освітнім 

середовищем закладу, практичним використанням цеглинок LEGO та провела тренінг з 

учителями пілотних шкіл області.  

 

Школа успішно співпрацювала з Національним університетом «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, ЧОІППО імені К.Д. Ушинського ділилась досвідом щодо 

пілотування НУШ з колегами. 
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Слід зазначити, що поступово втілювався в життя один з ключових компонентів 

концепції НУШ – педагогіка партнерства. Батьки стали активно долучатись до прийняття 

рішень щодо організації навчання, із задоволенням відвідувати екскурсії спільно з дітьми, 

беруть участь у підготовці і проведенні свят, конкурсів, проєктів.  
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Проаналізувавши чотири роки експерименту можна зробити висновок: якість освіти 

змінюється на краще, реформа дає можливість забезпечити різнобічний розвиток дитини 

відповідно до її вікових, індивідуальних, психофізичних особливостей, сформувати в неї 

загальнокультурні і морально-етичні цінності, ключові і предметні компетентності, 

необхідні життєві і соціальні навички. Основною метою навчання було сприяння розвитку 

креативних, мотивованих, здатних до навчання впродовж життя особистостей, які зможуть 

стати успішними в сучасному світі. Ігровий досвід сприяв і мотивував дітей до пошуку 

нових ідей та рішень. Оскільки сучасний світ постійно змінюється, то саме гра допомагала 

дітям навчитися співпрацювати, створювати інновації та вирішувати проблеми. Ці вміння, 

яких діти потребуватимуть, щоб досягти успіху в умовах невизначеності та створювати 

нові можливості для себе і своєї громади.  

Підсумовуючи вище викладене ми дійшли висновку, що навчання в НУШ – це простір 

інновацій, поваги до індивідуальності кожної дитини, креативності, позитиву, спілкування, 

пошуків, досліджень, фантазії, спільних проєктів, нових знань та справжньої дружби. 
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Романенко К.С., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна 

категорія,Чернігівська ЗОШ I ступеня № 25 Чернігівської міської ради 

 

УРОК З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ 

 «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА ТИПОВОЮ 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД 

КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА (1 КЛАС) 
 

Тема. НАРОДНІ ОБЕРЕГИ. УКРАЇНСЬКА ВИШИВАНКА. 

Очікувані результати: виявляє за допомогою вчителя інформацію, читає виразно 

вголос короткі тексти. Розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом 

прочитаного. Прогнозує, яким має бути виріб. Виготовляє та оздоблює виріб із допомогою 

дорослих чи самостійно, застосовуючи елементи традиційних та сучасних ремесел. 

Самостійно чи з допомогою дорослих демонструє результати власної діяльності. Розв’язує 

проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі. Уважно вислуховує думку 

співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших. 

 

Хід заняття 

 

1. Привітання 

Раді ми гостей вітати  

і урок розпочинати. 

Будемо навчатись гарно, 

Швидко, весело і вправно. 

Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову, 

Про маленьких українців поведем розмову. 

Про теплий, рідний, любий дім 

І вишиваночки у нім. 

Тему дня ми розгадаємо, коли складемо слова на дошці. (Що закодовано в 

українській вишиванці?) 

 

2. Розповідь учителя 

Вишивка — особливий оберіг, який не лише захищає від усього лихого, а й нагадує 
про близьких людей, рідну домівку. Мистецтво вишивання передавалося від прабабусі до 

бабусі, від бабусі — до матусі, від матусі — до доньки. Колись існував навіть такий ритуал: 

збиралася вся родина, і бабуся бажала онучці стати гарною вишивальницею, легенько 

вколюючи голкою її долоньку. 

- Попрацюйте в групах, розгляньте зразки вишивок на рушниках та серветках. 

Обговоріть, що зображено на рушниках, які кольори переважають? Висловіть свої 

припущення щодо символіки кольорів? 

Курс «Я досліджую світ» 
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3. А тепер пограємо в гру « Всі вдома – один подорожує». Оберіть спікера, 

який буде подорожувати по групах, і розказувати учасникам інших груп  про вишивку, яка 

вам дісталась. Перехід ми будемо робити по сигналу дзвоника. (коли діти закінчать, взяти 

рушники і вивісити на дошку) 

Тепер давайте перевіримо чи справдилися наші прогнозування, але спершу 

звернемося до стіни слів і повторимо слова, які неодноразово зустрічалися нам протягом 

тижня. (Читання слів із стіни) 

 

4. Проблемне запитання 

Подумайте над запитанням: «Чому вишиванку з давніх давен вважають 

оберегом?» (читання тексту) 

 
Отже, дайте відповідь на запитання «Чому вишиванку з давніх давен вважають 

оберегом?» 

А тепер давайте перевіримо як ми засвоїли «Яке значення мають візерунки на 

вишиванці?» співставимо малюнок із значенням (на смарт дошці). 

 

5. Фізкультхвилинка 

 

Тепер давайте попрацюємо творчо. Ви сьогодні майже всі у вишиванках. Хто їх для 

вас створив, як ви гадаєте? (модельєри) І ми з вами побудемо модельєрами, дизайнерами і 

створимо вишиванки.  
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1 гр. для мами 

2 гр. для тата 

3 гр. для братика 

4 гр. для сестрички 

5 гр. для дідуся 

 

Ми будемо працювати з ножицями, клеєм, тому давайте повторимо правила 

поводження. 

 Ножиці – це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно. 

 Не тримай ножиці вістрями догори. 

 Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. 

 Клей треба наносити від середини до країв 

 Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити. 
 

6. Створення орнаменту для української вишивки 

 

                                 
 

Презентація робіт. Ми використали такі символи на вишиванці – калину, що є 

символом радості… 

 

7. Розв’язання життєвих ситуацій математичного змісту 

У сім’ї Оленки є мама, тато, бабуся і братик. (людей позначаємо жовтим кольором) 

Всі дорослі мають по дві вишиванки, а діти – по одній. Скільки всього вишиванок є в сім’ї 

Оленки? (вишиванки – синім) 

 

     

     

    

 

Всього в сім’ї Оленки 8 вишиванок. 

 

8. Підсумок 

 

Кубування (відповіді на запитання) 

- Які відчуття виникають, коли ти вдягаєш вишиванку? 

- Хто такий справжній українець? 

 

9. Пісня «Україна» Т. Кароль 
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Коломійченко А.А., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія, 

Чернігівська ЗОШ  I ступеня №25 Чернігівської міської ради 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ «Я ДОСЛІДЖУЮ 

СВІТ» ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

Р.Б. ШИЯНА (1 КЛАС) 

 

Тема тижня. ЧАС. ЯК КЕРУВАТИ ЧАСОМ? 

Тема дня. Як керувати часом? 

Очікувані результати: учень/учениця вживає відповідну до 

ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні 

засоби (жести, міміка тощо), сприймає монологічне висловлення (казку,вірш, розповідь про 

події з життя або про спостереження за чимось / кимось), використовує інформацію, 

отриману з уже відомих йому / їй та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо), 

розповідає про власні емоції під час спостереження / дослідження. 

Тип навчального заняття: інтегрований; вивчення нового матеріалу. 

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:  

 Що означає бути пунктуальним? 

 Правила користування часом. 

 Навіщо вміти правильно розподіляти свій час? 

 

Хід заняття 

1. Привітання 

Закінчилася перерва,  

Пролунав чаклун-дзвінок.  

А тепер усі швиденько  

Налаштуйтесь на урок.  

 

2. Бесіда 

- Нагадайте, будь ласка, тему нашого тижня. Так, саме сьогодні ми будемо вчитися 

керувати часом, адже Ваш організм працює, як годинник. Щоб встигати за день зробити 

чимало справ і при цьому добре почуватися, добре вчитися, слід усе робити в усталеному 

порядку. Адже є такі учні, які порушують це правило, ось послухайте вірш  і подумайте, 

чому дівчинка завжди спізнювалась. 

 

ГАЛЯ-НЕВСТИГАЛЯ 

Галю, вставай, умивайся 

Та швидше до столу! 

Галю, мерщій убирайся, 

Бо спізнишся в школу! 

Галя вилежує, ніжиться і позіхає, 

Довго з портфелем вовтузиться 
І — не встигає. 

В школі дзвінок продзвенів 

І давно почалися уроки. 

А коридором — чиї то? — 

Лунають поспішливі кроки. 

Клас уже знає: 

Це знову спізнилася Галя. 

Ні, недаремно прозвали 
її Невстигаля. 

О. Орач 
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— Як ви гадаєте, чому Галя завжди спізнювалася? 

— Чи можна їй допомогти? Як саме? 

На сьогоднішньому занятті ми з вами навчимося керувати своїм часом і робити все 

вчасно. 

 

3. Робота  в групах «Складання правил економії часу» 

Зараз ви самостійно спробуєте скласти такі правила, працюючи в групі. 

(Кожна група отримує конверт з окремим правилом у формі деформованого речення, 

правило потрібно скласти, підібравши відповідну ілюстрацію. Результат роботи оформити 

у вигляді колажу і презентувати.)  

 

 Правило 1: Роби все вчасно.  

 
 

 Правило 2: Будь пунктуальним. 

 
 

 Правило 3: Користуйся 
годинником. 

 

 

 

 

 

 

 

 Правило 4: Складай список 
справ. 

 
 

 Правило 5: Здоровий сон ! 

 

  

4. Фізкультхвилинка 
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5. Гра «Плутанина» 

Діти, ви склали дуже гарні і 

корисні правила, тож, я думаю, що ви 

зможете допомогти хлопчикові 

зберегти свій час і зробити все 

правильно (Діти встановлюють, чи 

вчасно хлопчик виконує певні дії 

протягом дня: робота в зошиті та на 

смарт-дошці): 

- А які дії ви виконуєте кожного 

дня (розвиток мовлення) 

 

6. Розминка для очей 

 

7. Розробка власного режиму 

дня 

Ви дуже гарно допомогли 

хлопчику  і правильно використали 

всі поради і правила, тож зараз 

працюючи в групах спробуєте 

скласти свій власний розпорядок дня. 

Кожна група отримає конверт, де 

буде вказаний час і набір малюнків з 

різними видами діяльності, ваше 

завдання розібратися, що можна 

робити в цей час і наклеїти відповідні 

малюнки на циферблат годинника. 

 

 

 

 
 

 

6.00-8.00 

(ранок) 

8.00-12.00 

(день) 

12.00-4.00 

(день) 

4.00-6.00 

(вечір) 

6.00-9.00 

(вечір) 

 

8. Підсумок. Рефлексія 

- Які поради можна дати учням, які цінують свій час? 

- Чи дійсно кожна хвилину потрібно цінувати? 
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Коломійченко А.А., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія, Чернігівська ЗОШ  I ступеня №25 

Чернігівської міської ради 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА ТИПОВОЮ 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА  
(3 КЛАС) 

                                                  

Тема місяця. РУХ І ЧАС 

Тема дня. Які риси характеру розвиває спорт? 

Очікуванні результати: з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й 

доречно реагує на усну інформацію в діалозі; аналізує звуковий склад слова (кількість 

складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); бере участь в 

мовних іграх з творення нових слів; розв’язує задачі на різницеве порівняння та збільшення 

числа на кілька одиниць; знає відомих українських спортсменів; розуміє, які риси характеру 

потрібно в собі розвивати для занять спортом; розрізняє популярні види спорту; має 

бажання займатися спортом; знає правила здорового харчування; вміє ліпити з пластиліну; 

представляє результати власної творчої діяльності. 

Тип навчального заняття: інтегрований; вивчення нового матеріалу. 

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:  
 Які риси характеру потрібні спортсмену? 

 Навіщо займатися спортом? 

 Що таке здорове харчування? 

 

Хід заняття 

 

1. Ранкова зустріч 

1.1. Привітання 

  

 

Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 

Сонце світить всім тепленько, 

Ми промінчики маленькі. 

Любимо змагатись, 

У спортивні ігри гратись! 

 

- Давайте привітаємося долоньками. 

- Який у вас сьогодні настрій? 

 

1.2. Психогімнастика 

- Який у вас сьогодні настрій? 

Ось зібралися ми в круг, 

Я твій друг, і ти мій друг. 

Міцно за руки візьмемось, 

І один одному посміхнемось.  

 

1.3. Групове заняття. Гра-пантоміма «Скульптура» 
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 Діти об’єднуються в групи довільним способом. Кожна група дітей зображає 

скульптурну композицію, що відображає будь-який вид спорту, а інші – відгадують 

зображене. 

 

1.4. Вправа «Очікування» 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 

- Яким, на вашу думку, воно має бути? 

- А якими на занятті мають бути діти? 

- Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, на якому 

кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

 

1.5. Заповнення щоденних новин. 

 Дата … 

 Місяць… 

 Сьогодні…(день тижня). 

 Який день тижня за порядком? 

 Яка сьогодні погода? 

 Опади… 
Учитель назначає помічників дня. 

Особливе – спорт.  

 

2. Слухання казки Василя Сухомлинського «Бабуся і Петрик» для оголошення 

проблемного запитання дня й обговорення цієї проблеми 

 

 
Бабуся і Петрик 

 
Теплого весняного дня бабуся взяла онука з собою до лісу. Збираючись у дорогу, 

вона дала Петрикові кошик із їжею та водою. Петрик був ледаченький хлопчик, і вузлик 
здався йому важким. Тоді бабуся понесла кошик сама. 

У лісі вони сіли під кущ перепочити. Аж бачать, до сусіднього дерева прилетіла 
маленька пташка. У дзьобику вона несла волосинку. Петрик тихенько, щоб не злякати 
пташку, підвівся і побачив на дереві велике волосяне гніздо. А пташка швидко полетіла і 
невдовзі повернулася до гнізда з волосинкою у дзьобі. 

Петрик широко розкрив очі від здивування. 
− Бабусю, − прошепотів він, − невже вона щоразу по волосинці носила й збудувала 

таке велике гніздо? 
– Атож, по волосинці, – відповіла бабуся. – Це працьовита пташка. 
Петрик задумався. 
За хвилину сказав: 
– Бабусю, можна я сам далі понесу кошик із їжею? І пальто Ваше понесу. Можна? 

 

Василь Сухомлинський 

 

- Що вразило Петрика в лісі? 

- Як охарактеризувала бабуся пташку? 

- Чому відбулися зміни в поведінці Петрика? 

- Що спільного між змістом казки В. Сухомлинського «Бабуся і Петрик» та темою 

тижня? 
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3. Оголошення теми дня 
- Сьогодні ми поговоримо про спорт як один з видів руху. Ви дослідите, які риси 

характеру потрібно в собі виховувати, щоб займатися спортом. 

- Які риси характеру розвиває спорт? 

(Розвиває працьовитість, вміння окреслювати 

мету та йти до неї, вміння боротися, чесно 

перемагати, із гідністю програвати тощо). 

 

 

4. Бесіда «Що дає плавання? Які 

здатності потрібно розвивати плавцям». 

- Розгляньте фото. Що на ньому 

зображено? 

- Для якого виду спорту потрібен басейн? 

- Хто з вас любить плавати у вільний час?  

- Хто вміє плавати, а хто хоче навчитися? 

 

4.1. Знайомство з відомим плавцем України. 

Олексій Федина – український плавець, п’ятиразовий чемпіон та восьмиразовий призер 

літніх Параолімпійських ігор. 

Плаванням він захопився ще в 

дитинстві. 

"Коли мені було дев’ять, поїхав на 

літо до дідуся. Він навчив мене плавати 

і порадив записатися до секції, – 

пригадує спортсмен. 

– Дідусь – головний для мене у 

спорті, він усіма силами підтримував 

мене. 

Коли хлопцю виповнилося 16, через 

хворобу почалися проблеми із зором. 

Однак плавання допомогло хлопцеві 

вистояти в скрутній ситуації і 

перемагати далі на блакитних доріжках. 

– Коли я здобуваю нагороду, то відчуваю гордість за країну, – признається Олексій. 

 

 Що допомогло Олексію стати чемпіоном?  

 Чи злякався він труднощів? Хто його підтримував? 

 Що дає плавання і які здатності воно розвиває? 

 

Для того, аби навчитися плавати, потрібно навчитися затримувати дихання. Олексій 

Федина в дитинстві боявся води. Графік тренувань у нього був дуже напруженим: 5 годин 

щодня, крім неділі, хлопчик проводив у басейні. Але в Олексія був свій секретний рецепт 

сніданку для чемпіона: вівсянка з медом і горіхами. 

 

5. Вправа «Обери корисний сніданок». 

- Які страви вживаєте ви на сніданок? 

- Оберіть серед різноманітних страв ті, які корисно вживати на сніданок. 

Обґрунтуйте свій вибір. 
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Картка.  

 

 

6. Розвиток математичних знань 

 

6.1. Розв’язання задач (усно) 

1) Два хлопці пірнали в басейн. Один з них пробув під водою 8 секунд, а другий – на 

2 секунди більше. Скільки секунд під водою пробув другий хлопчик?  

2) Максим і Петро пірнали в басейн. Максим пробув під водою 10 секунд, а Петро – 

13 секунд. На скільки більше під водою пробув Петро? 

6.2. Визначення часу за макетом годинника 

1) Марина кожного дня ходить на заняття в басейн. Розпочинається 

заняття об 12.00, а закінчується через 1 годину. О котрій годині 

закінчується заняття? Позначте на циферблаті годинника закінчення 

заняття. 

 

 

2) Оленка ходить до басейну щодня, крім суботи і неділі. Заняття в неї 

розпочинаються об 10 годині дня, а закінчуються – о 12 годині.  

Скільки часу триває заняття? Познач на циферблатах годинників час початку та 

закінчення події. 

 

 

 

 

 

 

 

початок заняття                               закінчення заняття 

 

 - Які риси характеру потрібно розвивати в собі, щоб досягнути високих результатів у 

плаванні? 
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7. Фізкультхвилинка 

 

Раз, два! Час вставати,  

Від занять відпочивати.  

Три, чотири! Присідаймо,  

Швидко втому проганяймо.  

П’ять, шість! Засміялись,  

Кілька раз понахилялись.  

Сім, вісім! Потягнулись,  

Покрутились, повернулись.  

Дев’ять, десять! Час настав  

Повернутися до справ.  

Хто ж там, хто вже так стомився  

І наліво нахилився?  

Треба дружно всім нам встати  

Фізкультхвилинку починати.  

Руки в гору, руки вниз  

На сусідів подивись.  

І зроби чотири кроки.  

Вище руки підніміть.  

І спокійно опустіть.  

Всі – дихайте.  

Не дихайте.  

Все в порядку, спочивайте,  

Дружно руки піднімайте,  

Все прекрасно, опускайте.  

Нахиліться, розігніться,  

Станьте прямо.  

Усміхніться! 

 

8. Бесіда «Що дає бокс? Які здатності потрібно розвивати боксерам?» 

 8.1. Розгляд фото відомих боксерів України. 
 

 

 

Володимир та 
Віталій Клички                               Василь Ломаченко                                 Олександр Усик 

 
- Який вид спорту об’єднав цих спортсменів? 

- Які риси характеру, на думку дітей, допомогли українським боксерам стати відомими 

в усьому світі. 
 

9. Аналітико-синтетичні вправи зі словами 

9.1. Співвідношення звукових схем зі словами 

БОКС                              - о - - о - 

БОКСЕР                       - о - -  

9.2. Складання речень зі словами БОКС, БОКСЕР 

 

10. Перегляд мультфільму «Фіксики – Шахи» (6 хв). 

- Що ви знаєте про шахи? Які здібності вони розвивають? 

- Які риси характеру повинні мати шахісти? 

- Чи знаєте ви правила гри в шахи?  

- Давайте переглянемо мультфільм про гру в шахи, запам’ятайте правила гри. 

Покликання: https://www.youtube.com/watch?v=cjrT9vspUjs 

https://www.youtube.com/watch?v=cjrT9vspUjs
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12. Групова робота. Вправа «Об’єднай предмети» 

- Об’єднайте предмети в пари. До яких видів спорту вони належать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ліплення з пластиліну лижника за зразком 

Матеріали та інструменти: пластилін, стеки, дощечка для ліплення, зубочистки. 

Зразок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Підсумок заняття. Рефлексія 

- Добігло до кінця наше заняття.  

- Чи справдилися ваші очікування? 

- Що було для вас найцікавіше? 

- Про що ви розповісте своїм рідним удома? 

- З яким настроєм завершуєте заняття? 

- Чи варто займатися спортом?  

- Які риси характеру розвиває спорт? 
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Коломійченко А.А., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія, Чернігівська ЗОШ  I ступеня №25 

Чернігівської міської ради 

  

РАНКОВА ЗУСТРІЧ ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА  
 

Тема тижня. «ТРАНСПОРТ». 

Тема дня. «Як бути гарним пасажиром?» 

Очікувані результати: учень/учениця з увагою сприймає усні репліки учителя й 

однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі. Уважно вислуховує думку 

співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших. Об’єднується з іншими 

дітьми в групу для навчання та гри. Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, 

розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось). Бере на себе роль у 

рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, 

рухи. 

 

Для проведення ранкової зустрічі  учні збираються в колі  

1. Вітання 

У колі  

У колі ми зібралися:  

(рукою обводимо коло) 

Ось – ти , ось – я!  

(показуємо на того, хто напроти, і на себе) 

Праворуч, ліворуч – велика сім’я.  

(показуємо на сусідів праворуч та ліворуч) 

А хто тут із нами?  

(рукою обводимо коло) 

Яке твоє ім’я?  

(усі діти одне за одним називають свої імена)  

Привіт! Привіт!  

(махаємо рукою чи обираємо інший жест для вітання) 

Ось – ти, ось – я!  

(показуємо на того, хто напроти, і на себе) 

Нам добре, нам весело:  

(рукою обводимо коло) 

ось – ти, ось – я! 

(показуємо на того, хто напроти, і на себе) 

Ми в колі всі разом, як дружна сім’я.  

(вигадуємо разом жести дружби) 

А хто тут із нами? Яке твоє ім’я?  

(рукою обводимо коло) 

Привіт! Привіт!  

(махаємо рукою чи обираємо інший жест для вітання) 

Ось – ти, ось – я!  

 

2. Щоденні новини 

Діти обмінюються новинами про те, який сьогодні день, дата, місць, пора року, погода, 

пригадують тему тижня та згадують, який буває транспорт. Учитель пропонує піднімати 

догори дві руки й широко усміхатися тим дітям, які сьогодні бачили якийсь вид 
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транспорту, зображений на малюнках, і присідати тим, які ніколи в житті цього виду 

транспорту не бачили. (Літак, поїзд, пожежна машина, швидка допомога…). 

 

Гра «Вітер розкидав слова» 

Для того, щоб дізнатися тему дня, діти мають зібрати слова в речення. (Як бути гарним 

пасажиром). 

Бесіда. 

Кого називають пасажиром? 

Де можна їх зустріти? 

 

3. Обмін інформацією 

Для того, щоб дізнатися, який громадський транспорт учні використовують 

найчастіше, учитель використовує гру «Поміняйтеся місцями ті, хто»: 

- поміняйтеся місцями ті, хто приїхав на автобусі; 

- поміняйтеся місцями ті, хто приїхав на тролейбусі; 

- поміняйтеся місцями ті, хто приїхав на поїзді; 

- поміняйтеся місцями ті, хто прилетів на літаку. 

 

4. Групове заняття 

Що обов’язково потрібно пасажиру? (квиток) 

Гра «Щасливий квиток» 

Діти залишаються в колі, вчитель пропонує кожному дістати свій квиток із торбини, 
після цього пропонуємо дітям визначити, у кого щасливий квиток (діти виходять у 

середину кола): 

- щасливий квиток у того, у кого число, зображено на квитку, більше, ніж 3; 

- щасливий квиток у того, у кого число, зображено на квитку, менше за 8; 

- щасливий квиток у того, у кого число, зображено на квитку дорівнює числу 5; 

- щасливий квиток у того, у кого число, зображено на квитку парне; 

- щасливий квиток у того, у кого число, зображено на квитку двоцифрове. 

 

Гра «Знайди своє місце в автобусі» 

На смарт-дошці за допомогою маркера діти знаходять своє місце в автобусі, яке 

відповідає номеру їх квитка. 

 

 
 

Учитель запрошує дітей зайняти свої місця, ставши поїздом, який їде до кожної парти, 

де діти пасажири, які виходять біля своєї парти. 
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Романенко К.С., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія,Чернігівська ЗОШ I ступеня № 25 

Чернігівської міської ради 

 

УРОК З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА» ЗА 

ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

Р.Б. ШИЯНА (4 КЛАС) 

 

 

Тема. ЯК НАПИСАТИ РЕКЛАМНЕ ОГОЛОШЕННЯ? 

Очікувані результати: учасники навчального процесу пригадують знання про 

числівник як частину мови, досліджують її особливості. Дискутують, які граматичні 

значення мають слова три і третій Створюють тексти зі щоденного життя (запрошення, 

оголошення, афіші тощо) з дотриманням типових ознак жанру. 

 

Хід уроку 

 

1. Організаційний момент. Емоційне налаштування (1хв.). 

- Розпочнемо наш урок з побажань. Що б ви побажали своїм однокласникам на 

урок? (побажання однокласникам). 

- А я вам бажаю, щоб ви отримали задоволення від уроку. 

 

2. Перевірка домашнього завдання (3 хв.) 

- Знайди в тексті та запиши до поданих іменників залежні від них прикметники. 

Прикметники записуй у називному відмінку.  

 

(є) _____________________ завдання 

(є) _______________________ академія   

(є) ______________________ вулиця 

(є) ____________________ будинок 

(є) ____________________ цегла 

(є) ____________________ таємниці 

- Яке із записаних слів слід писати з великої літери? Які із записаних слів є 

складними? 

 

3. Актуалізація опорних знань (7 хв.) 

- Яку повість ми опрацьовуємо на уроках?  

- Що таке повість? 

- Хто її автор? 

- Прочитай сполучення слів і пригадай, у зв’язку з чим вони згадані в «Академії 

пана Ляпки». Що об’єднує всі ці сполучення слів? 

Дванадцять літ, третій поверх, другий поверх, перший поверх, чотири Адами, п'ять 

Августів, три Анджеї, три Альфреди, шість Антоніїв, один Артур, один Альберт, один 

Анастазі, другий сніданок. 

- На які дві групи ми можемо розділити всі числівники? (кількісні, порядкові). 

Курс «Українська мова» 



2021 Педагогічні обрії № 5 (119) 
 

 

- Погрупуй сполучення слів у два стовпчики: у перший запиши сполучення слів, 

де йдеться про кількість предметів, а в другий – про порядок предметів при 

лічбі. 

Кількість предметів Порядок предметів при лічбі 

  

  

 

4. Опрацювання нового матеріалу (4хв) 

- З’ясуй, які граматичні значення мають слова три і третій, п’ять і п’ятий, шість і 

шостий.   

Запиши слова у відповідні таблиці.   

 

 

  

Відмінок  

 

 
 

 

 Відмінок 

Рід  

Число 
 

 

 
 

 

Обговори з однокласниками й однокласницями, чи мали би слова три і третій 

належати до різних частин мови. Свою думку познач на шкалі й наведи 

аргументи на її захист. 

 

Чи можуть слова три і третій належати до різних частин мови? 

 

 

 

 

 

        

Так, ці слова мають різні 

граматичні значення           

Важко визначитися 

 

Ні, ці слова називають 

число  

   

Числівник – це самостійна частина мови, яка означає кількість предметів або 

порядок предметів при лічбі. 

Числівники, які означають кількість предметів, змінюємо за відмінками.  

Числівники, які означають порядок при лічбі, змінюємо за числами, 

відмінками та родами.  

Деякі вчені вважають, що числівники, які змінюємо за числами, відмінками та 

родами, є скоріше прикметниками, ніж числівниками.   

 

 

Отже, що ми можемо сказати про числівник? 
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5. Фізкультхвилинка (1хв) 

Синій колір – покрутись, 

Жовтий – навколо себе озирнись. 

Червоний – покажи всім літачок, 

Зелений – другу дай «кулачок». 

Голубий – дістань до пальців ніг, 

Оранжевий – покажи щирий сміх. 

 

6. Застосування набутих знань  

Попрацюйте в групах! (12 хв) 

- Уяви, що пан Ляпка вирішив набирати в академію не лише хлопчиків, але й 

дівчаток. Напиши рекламне оголошення про набір учениць в академію пана 

Ляпки, скориставшись пам’яткою.   

Як написати рекламне оголошення 

 
1. Придумай захоплюючий заголовок. 
2. Опиши яскраво тих, до кого ти звертаєшся. 
3. Будуй короткі речення, за можливості – римуй 

слова. Так твоє оголошення краще 
запам'ятається.  

4. Придумай і додай яскраву ілюстрацію. 
5. Укажи контакти (телефон, адреса). Можна 

також указати допоміжну інформацію: адреса 
інтернет-сайту, e-mail, схему проїзду тощо. 

 

Презентація рекламних листівок учнями у вигляді «Всі вдома – один 

подорожує». 

 

7. Підбиття підсумків. Рефлексія  

- Чи змогли б ви обійтися без числівників у повсякденному житті? 

- Які види числівників ви знаєте? 

- Що необхідно знати, щоб створити рекламу? 
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Коломійченко А.А., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія, Чернігівська ЗОШ  I ступеня №25 

Чернігівської міської ради 

 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» ЗА ТИПОВОЮ 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ  

Р.Б. ШИЯНА (4 КЛАС) 

 

Тема. ТВОРЧІСТЬ ПАНТЮКА СЕРГІЯ. «ПАН ПЕРЕВЕРТАС». 

Очікувані результати:  учень / учениця ознайомиться з творчістю Пантюка Сергія; 

ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до автора, до читача;  описує 

враження від змісту і форми медіатексту; систематизує та узагальнює необхідну інформацію; 

формулює під час і після читання тексту запитання для можливої дискусії; використовує різні 

форми презентації простих медіа текстів. 

Тип навчального заняття: інтегрований; вивчення нового матеріалу. 

 

Хід заняття 

 

І. Організаційний момент 

 

ІІ. Мовленнєва розминка 

а) Чистомовка 

Ба – ба – ба – в роті виросла верба. 

Бі – бі – бі – ростуть груші на вербі. 

Уть – уть – уть – в небі їжаки пливуть. 

Іт – іт – іт – кукурікає сірий кіт. 

Ма – ма – ма – скоро прийде вже зима. 

Ать – ать – ать – взимку соловейки прилетять. 

Так – так – так – що казали ми не так? 

б) Мовні приклади 

сорочка – чка + кА = (сорока) 

з + (сміятися – с – тися) = (змія) 

їжа + тік – ті = (їжак) 

(лист – т) + (криниця – крин) = (лисиця) 

в) Швидко читай, ”зайве” слово називай 

липа  біжить   лютий 

сито  читає   квітень 

мило  добрий  березень 

літо  говорить  травень 

 

ІІІ. Повідомлення теми уроку 

- Сьогодні ми ознайомимося з творчістю сучасного українського письменника, 

перекладача, журналіста, громадського діяча і видавця Сергія Пантюка. 

 

ІV. Ознайомлення з творчістю С. Пантюка 

Сергій Пантюк народився 10 лютого 1966 року у селі Сокілець Дунаєвецького 

району Хмельницької області. Закінчив філологічний факультет Кам´янець-Подільського 

педагогічного інституту. 

http://bukvoid.com.ua/info/writers/Pantyuk_Sergiy.html
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Працював у середній школі та редакціях кількох газет, пройшовши шлях від 

коректора до головного редактора. 

Автор восьми книг і численних публікацій у вітчизняній і закордонній періодиці 

(тексти перекладалися сімома мовами). Зокрема, автор збірок віршів «Таїнство причастя» 

(1994 р.), «Тінь Аріяни» (1994 р.), «Храм характерників» (1996 р.), «Босяцький калфа» 

(2005 р.) та роману «Сім днів і вузол смерті». 

Лауреат міжнародного літературного конкурсу «Гранослов», Всеукраїнського 

мистецького фестивалю «Лір», дипломант Всеукраїнського конкурсу малої прози «Що 

записано в книгу життя». 

Член Національної спілки журналістів України та Національної спілки 

письменників України. 

Займається видавничою та політичною діяльністю. 

Від Помаранчевої революції і до сьогодні — активіст Громадянської кампанії 

«ПОРА», член її керівних органів. 

Співредактор мистецького інтернет-ресурсу «Інша література». 

 

V. Вивчення творів С. Пантюка 

Прогнозування змісту на основі заголовку тексту «Пан Перевертас» Сергія 

Пантюка 

 

- Прочитайте заголовок до вірша, з яким ми будемо працювати. На вашу думку, про 

що може йти мова в цьому вірші? 
- До кого вживається звертання пан?А пані? 

- Чому слово Перевертас написано з великої літери? 

- Чи чули ви коли-небудь це слово? Що може означати слово Перевертас? 

 

Важливо!  Учитель вислуховує думки дітей, а потім звертає увагу на те, що 

перевертати – це багатозначне слово, у якого є не тільки пряме значення – повертати з 

одного боку на інший (наприклад сіно, землю), а й переносне – порушувати звичайний 

порядок.  Учитель схематично фіксує на дошці наявність у слова прямого та переносного 

значення.  

 

- На вашу думку, пан Перевертас є реальною особою чи вигаданою? 

 

Слухання авторського виконання вірша «Пан Перевертас». Виразне читання та 

слухання вірша, обговорення первинного сприйняття  

 

- Чи справдились ваші передбачення стосовно того, про що йтиметься у вірші? 

- Чи є бажаючі прочитати вірш так само, як це зробив автор? (2 -3 спроби.) 

- Чому, на вашу думку, поет вигадав саме таке ім’я для  свого персонажа?  

- У якому значенні слова – прямому чи переносному – використовується слово 

перевертається в цьому вірші?   

- Як ви думаєте, чи може дружба з паном Перевертасом допомогти зробити якийсь 

винахід?  

 

Робота в парах: вибіркове читання, запис відповідей «Як має бути». Перевірка 

сумнівних написань за орфографічним словником або друкованим текстом вірша 

 

http://www.inlit.com.ua/
http://www.inlit.com.ua/
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- Прочитайте вірш і дайте відповіді на питання так, як має бути, що встановити 

порядок. Узгодьте свої відповіді та  запишіть їх. У разі сумнівів у написанні слова 

зверніться до орфографічного словника або тексту вірша хрестоматії. 

- Написання яких слів викликало сумніви?  

 

Робота в групі: створення ілюстрації до вірша  

 

- Розгляньте ілюстрацію до вірша, на якому зображений пан Перевертас, та обговоріть, 

чим вам подобається ця ілюстрація, а що б ви хотіли змінити чи додати. Створіть власний 

портрет пана Перевертаса.  

 

 

IV. Домашнє завдання 

 Повправляйтесь у виразному читанні вірша для участі у фестивалі  виконавців вірша 

Сергія Панюка   «Пан Перевертас». За бажанням вірш можна вивчити. Також можна 

подбати про  театральний костюм чи  театральний реквізит, про пантоміму, якою можна 

супроводити виконання вірша.  
 

 

V. Підсумок уроку 

- З творами якого письменника ми сьогодні познайомилися? 

- Який настрій у вірша? 

- Які емоції він у вас викликав? 
- Що б ви змінили або додали, якби були автором? 
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Романенко К.С., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія,Чернігівська ЗОШ I ступеня № 25 

Чернігівської міської ради 

 

УРОК З МАТЕМАТИКИ ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА (2 КЛАС) 
 

Тема. ДОСЛІДЖУЄМО ЗАДАЧІ ІЗ ДВОМА ЗАПИТАННЯМИ. 

Очікувані результати: учні актуалізують поняття складеної задачі; здійснюватимуть 

аналітичний пошук розв’язування задачі (від запитання до числових даних), 

знаходитимуть значення виразів за діями; закріплять знання залежності результату 

арифметичних дій додавання або віднімання від зміни одного з компонентів, 

розвиватимуть функціональне мислення в ході вирішення геометричного матеріалу. 

Закріплять знання та вміння обчислювати периметр геометричних фігур. 

 

Хід уроку 

 

1. Організаційний момент 

Привітання учнів 

Доброго ранку, доброго дня 

Бажаєте ви, бажаю вам я. 

Хай плещуть долоньки, 

Хай тупають ніжки, 

Кивають голівки і сяють усмішки. 

Доброго ранку, доброго дня. 

Усмішки даруєм і добрі слова! 

 

2. Кольорова рефлексія 

За допомогою цеглинок, покажіть з яким настроєм ви сьогодні прийшли на 

урок. Сподіваюсь, що він не зміниться до кінця уроку. А що для цього треба 

зробити? 

 

3. Актуалізація опорних знань і способів дій 

Подивіться хто прилетів до нас урок!(Тікі та Фліп) Вони просять нас відтворити 

листа, давайте допоможемо їм. 

 «Продовж речення» 

Ви пам’ятаєте наших друзів прибульців Тікі та Блума, які прилетіли до 

нас з Космосу на незвичайній тарілці. Вони потребують нашої допомоги, 

продовжити речення. 

 

Якщо стоїть +, то знаходжу (суму) 

Якщо стоїть - , то знаходжу (різницю) 

Якщо до різниці додати від’ємник, то знайдемо…  

Якщо від суми відняти доданок, то…  

Курс «Математика» 
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 Геометричний матеріал 

Вони геть розгубили деталі зі своєї тарілки і не можуть розгадати 

зашифроване слово, давайте їм допоможемо в цьому. Пропоную вам 

упорядкувати трикутники за допомогою чисел, що є числовими значеннями 

їх периметрів. Заповніть таблицю. 

 
 

6 8 9 12 13 15 18 12 

 

       

 

- Яке слово отримали? (Периметр) 

-  Отже що таке периметр трикутника? (Це сума довжин усіх сторін трикутника.) 

- Який трикутник має найбільший периметр? А який найменший? На скільки? 

- Нам треба перетворити см у дм. Скільки см в 1 дм?(10)  

- 12 см – це 1дм 2см 

- 13 см –  

 

 Математичний диктант «LEGO» 

- Візьміть цеглинки, поставте їх на старт-лінію 

 

10 Сума чисел 5 і 5 

9 Різниця чисел 11 і 2 

8 Сума чисел 3 і 5 

7 Різниця чисел 14 і 7 

6 Від суми чисел 6 і 6 відняти 6 

5 До різниці чисел 12 і 7 додати 0 

 

- Учитель здійснює перевірку разом з дітьми.  

- В якому порядку розташовані числа? (у порядку спадання). Давайте розповімо 

казку нашим прибульцям. Для того, щоб тримати конструктор у порядку – 

складемо казку. (На зеленому острові жив соковитий апельсин і мав він 

подружку – полуничку. Вони дуже любили плавати в морі на синьому човні і 

грітися на сонці. 



2021 Педагогічні обрії № 5 (119) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А тепер попрацюємо письмово, відступіть 4 клітинки, запишіть сьогоднішню 

дату – 5 грудня, класна робота. 

- Яке число ми будемо писати, ви здогадаєтесь послухавши підказки від Тікі і 

Фліпа, які вони надіслали нам. 

 

У клас зайшов Мишко 

А за ним – Петько 

А за ним Іринка 

А за нею Маринка 

А позаду – Гнат 

Скільки всього малят? 

*********************************** 

Скільки пальців на руці 

Можна стиснуть в кулаці? 

Їх не важко полічити: 

Раз, два, три, чотири, п’ять! 

- Яке число будемо писать? 

 

 Хвилинка каліграфії  

- Отже, як ви здогадалися, сьогодні на уроці ми будемо писати число і цифру 5 

(показують на руках) 

 Пояснення вчителя 

Цифра 5 складається з трьох елементів: дугоподібної лінії, короткої прямої похилої 

лінії та правого півовалу. Починаємо писати з верхньої сторони квадрата недалеко від 

правого кута й ведемо вниз у напрямку до середини клітинки коротку пряму похилу 

лінію. Далі, не відриваючи руки, пишемо малий правий півовал до нижньої сторони 

квадрата так, щоб він не торкався правої сторони, де заокруглюємо ліворуч ближче до 

нижнього лівого кута. Відриваємо руку і вгорі проводимо дугоподібну лінію праворуч до 

верхнього правого кута квадрата. 

- Давайте охарактеризуємо це число.  

- Одноцифрове, сусіди цього числа 4 і 6, непарне. 

 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Раз-два — всі пірнають, 

Три, чотири — виринають, 

П'ять, шість — на воді 

Кріпнуть крильця молоді, 

Сім, вісім — що є сили 

Всі до берега поплили, 

Дев'ять, десять — обтрусились 

І за парти опустились. 
 

4. Повідомлення теми і завдань уроку 

- Сьогодні ми продовжуємо досліджувати задачі, які містять два запитання. 



2021 Педагогічні обрії № 5 (119) 
 

 

 

5. Формування вмінь і навичок. Закріплення вивченого 

- Давайте пригадаємо з яких частин складається задача? 

(Умова – запитання – розв’язання – відповідь ) 

 Колективне виконання завдання 4 ст. 73 

- Читаю задачу. Давайте всі разом прочитаємо. Про кого ця задача? (Про бабусю, 

в якої були гуси). 

- Як виявилося, наші друзі-прибульці геть нічого не знають про тварин, які в нас 

мешкають, зокрема і про гусей. Діти, давайте розкажемо їм, хто такі гуси. (Свійські 

тварини, які належать до класу птахів. Бувають сірого та білого кольору. Живляться 

переважно рослинністю та різними видами зерна.  Їх вирощують у сільському 

господарстві для їжі). 

- Прочитаємо ще раз задачу Софія. 

Яка умова задачі? 

Що запитується в задачі? 

- Розгляньте відрізки на схемі і розкажіть, що вони позначають. 

(Фіолетовий відрізок – позначений цифрою 11, вона означає к-ть білих гусей. 

Помаранчевий відрізок – позначений цифрою 6, вона означає к-ть сірих гусей. Дужка 

об’єднує ці два відрізки – це означає, що треба дізнатися скільки гусей було всього в 

бабусі. Після того як ми дізналися скільки було всього гусей, ми можемо сказати, що 

число 8, позначене червоним відрізком, означає кількість гусей, які пішли на річку. Знак 

запитання означає, що треба дізнатися скільки гусей залишилося на подвір’ї). 

- Давайте розглянемо схему аналізу. Погляньте на схему аналізу: як ви вважаєте, 
це задача проста чи складена? Доведіть свою думку. 

- [Зі схеми аналізу видно, що не можна відразу однією арифметичною дією 

відповісти на запитання задачі, тому ця задача є складеною. Крім того, зі схеми аналізу 

видно,те що ця задача складається з двох простих задач, тому вона складена]. 

- Чи можна відразу відповісти на це запитання? Чому? Отже, ми від запитання 

задачі перейшли до числових даних, аналіз закінчено. 

- Давайте складемо короткий запис. Які ключові слова виділили?  

 

Задача 4 
Тікі і Фліп вже записали умову, чи погоджуєтесь ви з нею? Чого не вистачає?  
Було – 11 б. г. і 6 с. г. ) ?г.  
Пішли – 8 г.  
Залишилося - ? г.  
1) 11 + 6 = 17 (г.) – було. 
2) 17 – 8 = 9 (г.)  
Відповідь: 9 гусей. 
- Зверніть увагу, що слово подвір’ї пишеться через апостроф. 

 

6. Розвиток варіативного логічного мислення 

- Для того, щоб наші друзі-інопланетяни могли 

розказати на своїй планеті про тварин, які мешкають у нас, 

давайте спробуємо за допомогою танграму виготовити для 

них гуску (робота в групах). 

Які геометричні фігури ви використовуєте ? 

 

7. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 

- Як ви гадаєте, чи допомогли ми нашим друзям?  

- Чого ми навчили їх? 
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Коломійченко А.А., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія, Чернігівська ЗОШ  I ступеня №25 

Чернігівської міської ради 

 

УРОК З МАТЕМАТИКИ ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА (2 КЛАС) 
 

Тема. СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. ЗАДАЧІ НА 

МНОЖЕННЯ. 

Очікувані результати: учні ознайомляться з таблицею множення числа 2; 

вправлятимуться в розв’язуванні прикладів і задач на застосування таблиці множення 

числа 2; учень/учениця закріпить навички додавання і віднімання в межах 100; 

учень/учениця використовує інформацію, отриману з уже відомих йому / їй та 

запропонованих іншими джерел. 

Тип навчального заняття: вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент 

1. Привітання. Емоційне налаштування   

 Подивились всі на мене, 

Усміхнулися усі. 

Хто готовий до роботи? 

Бачу, бачу, молодці! 

Як ми будемо працювати? 

Діти: Дружно і активно. 

А у зошитах писати? 

Діти: Охайно і красиво. 

Ну, а як відповідати? 

Діти: Швидко, точно, вміло. 

Тож часу з вами не гаймо, і мерщій розпочинаймо! 

- Запрошую на свої місця. 

 

2. Перевірка готовності учнів до уроку 
 

ІІ. Контроль та корекція знань і вмінь учнів 

 

1. Перевірка домашнього завдання 

 - Про що розповідалося в домашній задачі? 

 - Як ви дізналися про масу 6 посилок? 

 - Прочитайте приклад на множення. 

 - Прочитайте відповіді прикладів. У якому прикладі дію додавання можна 

замінити дією множення? 

 

2. Фронтальне опитування 

 - Як називаються числа при множенні? 

 - Що показує перший множник? 

 - Що показує другий множник? 
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- Прочитайте на синіх аркушах числа, які є першими множниками; на червоних 

добутки; на зелених – другі множники. 

 

3. Усний рахунок 

5 + 5 + 5    6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 

7 + 7    9 + 6 

12 + 2 + 1   4 + 4 + 4 + 4 

 - Чи всі приклади можна замінити множенням? Чому? Замініть можливі. 

 - Замініть приклади на множення прикладами на додавання. 

 

5 ∙ 4   2 ∙  3   15 ∙ 2 

 4 ∙ 3   6 ∙  2   23 ∙ 3 

 

4. Гра «День – ніч» 

 

-  Ніч: 27 збільшити на 3; додати 18. 

-  День: 48. 

-  Ніч: мінус 4; плюс 6; відняти 15. 

-  День: 35. 

-  Ніч: зменшити на 30; додати 85. 

-  Запам’ятайте це число, а я спробую його відгадати. 

 

5. Гра «Так чи ні» 

(Учні відповідають на запитання вчителя за допомогою цеглинок LEGO: зелений 

колір – так; червоний – ні). 

- Це число менше, ніж 100? Більше від 95? Воно кругле? В нього 5 десятків? Воно 

більше від 60 на 20? Це число 90? 

 

ІІІ. Каліграфічна хвилинка 

 - Запишіть каліграфічно число 90. 

 - Складіть два числових вирази, значення яких дорівнює 90. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

 

1. Повідомлення теми і мети уроку 

 - На сьогоднішньому уроці ми будемо складати і вивчати таблицю множення 

числа 2. 

 

2. Підготовчі вправи 

 

2 ∙  3 = 6 

 

- Прочитайте приклад на множення. 

- Що показує другий множник? 

- Як перевірити результат? 

4 ∙ 5 = 3 ∙ 5 = 2 ∙ 7 = 8 ∙ 3 = 

2 ∙ 3 = 6 ∙ 5 = 2 ∙ 2 = 4 ∙ 3 = 
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3. Пояснення нового матеріалу 

 - Знаходити добуток за допомогою дії додавання незручно, а тому треба скласти і 

вивчити напам’ять таблицю множення числа 2 на 2, 3, 4, 5 і до 9. Складати будемо за 

допомогою дії додавання. Прочитайте уважно і запишіть перший приклад. 

 

2 ∙  2 = 4 

 

- Що означає 2 ∙  2? 

- Обчисліть 2 + 2. 

- Отже, 2 ∙  2 = 4. 

- Скільки буде 2 ∙ 3? Чому? Як перевірити? 

- Хто пояснить і запише відповідь наступного прикладу – 2 ∙  4 =_ 

(Аналогічно проводиться робота з іншими прикладами). 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

 

1. Читання таблиці учнями (мовчки, ланцюжком) 

2. Робота в парі 

(Учні читають один одному таблицю множення числа 2, потім задають один одному 

приклади). 

3. Порівняння виразів 

(Учні порівнюють перші два вирази на дошці з коментуванням, інші два – 
самостійно). 

 

Фізкультхвилинка 

(Учні обчислюють приклад на картці, результат вказує на кількість відповідних дій). 

 10 – 5 – стільки разів в долоні плеснемо; 

 20 – 18 – стільки разів ногою тупнемо; 

 12 – 9 – ми присядемо стільки разів і піднімемось у той час; 

 9 – 6 – підстрибнемо рівно стільки, ну й рахунок, гра та й тільки! 

 

4. Робота над задачами 

4.1. Складання і розв’язування задачі за малюнком 

 - Розгляньте малюнок. Складіть за ним задачу та розв’яжіть її. 

4.2. Розв’язування задачі 605 підручника 
 - Прочитайте задачу. Про кого в ній розповідається? 

 - Яка маса одного кроля? 

 - Як знайти масу шести кролів? 

 - Розв’яжіть задачу, використовуючи таблицю множення числа 2. 

 

VІ. Розвиток математичних знань 

1. Самостійна робота (розв’язування прикладів на додавання і віднімання чисел 

в межах 100, на картках). 

2. Робота з геометричним матеріалом ( робота в групах). 

 - Складіть намальовану тварину за допомогою LEGO system. 

 

VІІ. Підсумок уроку. Гра «Мікрофон» 

 (Учні беруть один в одного інтерв’ю, запитуючи про роботу на уроці). 
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Романенко К.С., 

учитель початкових класів, перша кваліфікаційна категорія,Чернігівська ЗОШ I ступеня № 25 

Чернігівської міської ради 

 

УРОК З МАТЕМАТИКИ ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА (3 КЛАС) 
 

Тема. Розв’язуємо складені задачі  

Очікувані результати: учні вдосконалять обчислювальні навички табличного 

множення та ділення; вміння розв’язувати прості задачі на знаходження числа за 

величиною його частини; сформують вміння розв’язувати складені задачі, що містять 

знаходження частини від числа, шляхом зіставлення простої задачі та складеної, що є її 

продовженням; закріплять уявлення про порівняння частин, на основі залежності 

величини частини від її знаменника. 

 

Хід уроку 

 

I. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Емоційне налаштування  

- Розпочнемо наш урок з побажань. Що б ви побажали своїм однокласникам на 

урок? (побажання однокласникам) 

- А я вам бажаю, щоб ви отримали задоволення від уроку. 

 

Опитування 

- (слайд 1) Чи важливі знання з математики людині в повсякденному житті? 

Продемонструйте це за допомогою цеглинок LEGO. Обґрунтуйте свою думку. 

(аргументи учнів) 

 

 II. Актуалізація опорних знань та способів дії 

Робота в парах (слайд 2) 

- За допомогою цеглинок відтворіть частини, вказані у вас на листочках. Цілою ми 

вважаємо цеглинку з 12 штирями. Знайдіть 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 від 12. Як ми можемо 

прочитати ці дроби? 

(колективна перевірка на дошці) 

 

Робота в зошитах 

- Записуємо дату, класна робота 

Каліграфічна хвилинка 

 

- сьогодні на каліграфічній хвилинці ми будемо писати цифру 4 

Починаємо писати посередині верхньої сторони клітинки ведемо вниз коротку 

пряму похилу лінію нижче середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишемо 

другий елемент – горизонтальну пряму лінію праворуч, не доводячи до сторони 

клітинки. У верхньому правому куті квадрата ставимо крапку і ведемо вниз довгу 

пряму похилу лінію  

Математичний диктант 

 

- Давайте спочатку повторимо (слайд 3) 

- Як знайти частину від цілого? 
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- Щоб знайти ціле за величиною… 

 

 
 

Математичний диктант 

 

1. Яку частину року становить один місяць? 

2. Знайдіть ціле число, якщо його третина = 4. 

3. 1/5 кавуна важить 2 кг. Скільки важить цілий кавун? 

4. У книжці 72 сторінки. Хлопчик прочитав 1/9 частини книги. Скільки сторінок 

він прочитав? 

5. Яку частину центнера становить 1 кг? 

 

Відповіді (слайд 4) 

1/12, 12, 10 кг, 8 ст., 1/100 

(взаємоперевірка в парах) 

 

III. Повідомлення теми і завдань уроку 

 

- Над чим ми сьогодні будемо працювати, ви дізнаєтесь, коли зберете тему на 

дошці. 

У повсякденному житті людина постійно стикається із різними ситуаціями, 

пов’язаними із її професією або побутом тощо. Так і життя учня складається із ситуацій: 

чи то виконання домашнього завдання, чи то заняття в гуртках, чи то допомога 

дорослим... Схожі ситуації описують у сюжетних математичних задачах. Такі задачі є 

певним тренажером, на якому ви можете опрацьовувати вміння приймати рішення, не 

спонтанно, а поміркувавши, виконавши розрахунки. Сьогодні на уроці ми продовжуємо 

вправлятися в розв’язуванні сюжетних математичних задач і познайомимося зі 

складеними задачами, які містять знаходження частини від числа. 

 

Розв’язуємо складені задачі (слайд 5) 

Робота над задачею в підручнику 

 

Колективне розв’язання задачі 1(усно) 

 

Аналіз задачі 2 

 

- Про що йдеться в задачі? Виділіть числові дані задачі. Що вони означають? 

Що є шуканим? На які слова-ознаки слід орієнтуватися, щоб визначити вид задачі?Яка 

задача називається складеною?Чому в таблиці слово «Знизили» виділили кольором? 
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Фізкультхвилинка 

 

Синій колір – покрутись, 

Жовтий – навколо себе озирнись. 

Червоний – покажи всім літачок, 

Зелений – другу дай «кулачок». 

Голубий – дістань до пальців ніг, 

Оранжевий – покажи щирий сміх. 

 

IV. Формування вмінь і навичок. Закріплення вивченого 

Гра «Крокодил» (слайд 7) 

 

 
 

 

V. Групова робота 

Відтворіть аплікацію, виміряйте діаметр найбільшого 

круга. 

 

 

 

VI. Рефлексія. Підведення підсумків уроку 

- Якби дошка ожила, що б вона могла розказати про наш урок? 
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Велике слово – школа! Це скарб найкращий кожного 
народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це 
шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті 
тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу. 

Софія Русова 

ПІДСУМКИ ПІЛОТУВАННЯ НУШ В 1-4 КЛАСАХ 

РІПКИНСЬКОГО ОЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ  

РІПКИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

Лебедко С.А., 

директор Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти 

I-III ступенів Ріпкинської селищної ради Чернігівської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої освіти, яку 

реалізовує Міністерство освіти і науки з 2017 року у ста закладах освіти по всій Україні. 

Новою українською школою – школою нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної 

дитини став і наш Ріпкинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Ріпкинської селищної ради. Це практикоорієнтований, безпечний і дружній до дитини 

заклад, а для батьків – відкритий, чесний і націлений на співпрацю. 

Провідною ідеєю вчителів пілотних класів по впровадженню всеукраїнського 

експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти» стало компетентнісне навчання. Це означає, що наші учні не просто набували 

знання, а вчились використовувати їх на практиці й опановували навички, уміння, 

конструктивні способи мислення. У них формувались особистісні якості, які визначають 

здатність особи успішно соціалізуватися та продовжувати подальшу навчальну діяльність.  

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що в майбутньому потрібно буде вміти 

працювати в команді і співпрацювати. Тому значну частину навчального часу в НУШ ми 

присвячували роботі в групах, де школярі не просто разом виконували завдання, а робили 

проєкти і спільно шукали рішення проблем. У швидкозмінному світі потрібно не 

відставати, а отже – уміти самостійно навчатися. Саме тому навчання в пілотних класах 

ми будували на дослідженнях, коли діти самостійно шукали відповіді на запитання, 
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осмислювали вивчене, а ми, вчителі, допомагали їм у цьому. Тому в НУШ діти навчалися, 

граючись. Вони опанували той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Через ГРУ, 

тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань, учні 

дізнавалися набагато більше. 

Одним із важливих завдань нової школи є розвиток емоційного інтелекту, 

розуміння власних емоцій та вміння керувати ними. Вчителі вчили учнів висловлювати 

свої почуття і думки та слухати один одного.  

Цьому сприяв сучасний інтерактивний вид роботи, запропонований нам новим 

Державним стандартом – щоденні ранкові зустрічі , під час яких школярі обговорювали 

свій емоційний стан, висловлювали власні думки на актуальні теми  шкільного та 

повсякденного життя. 

 

  
Практика ранкових зустрічей сприяла створенню взаємин між дітьми і дорослими в 

класі, які формують відчуття спільноти в кожного з її членів, та розвивають важливі 

життєві навички, серед яких – навички спілкування, академічні та соціальні, які мають  

важливе значення для успішного життя в колективі, спільного навчання  й розв’язання 

конфліктних ситуацій. 

Крім цього, 

практика ранкових 

зустрічей сприяла 

створенню в класі 

позитивного настрою та 
позитивній поведінці.  

 

Розвиток соціальних навичок 

Розвиток академічних навичок 
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Для розуміння учнями взаємозв’язків і цілісної картини реального світу в 

початковій школі було запропоновано інтегрувати предмети. Це дало можливість 

вивчати матеріал не лише з погляду одного предмета, а й додавались знання з інших 

освітніх галузей. Ми вчимося жити самі та навчаємо жити дітей у нових соціальних 

умовах, де потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності. 

 

 

Створення в класі позитивного настрою 

Розвиток демократичних цінностей 
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Протягом чотирьох років роботи в пілотних класах учителі організовували 

навчання із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі, що 

спрямовувало освітній процес на розвиток умінь і навичок учня, застосування на практиці 

здобутих знань з різних освітніх галузей, успішну адаптацію в соціумі, творчу 

самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. 
 

    
Працюючи в умовах експерименту, учителі постійно переконувались, що кожна 

дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та 

можливостями. Місія вчителів НУШ була допомогти розкрити та розвинути здібності, 

таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками.  
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Реформа НУШ перезавантажила наших учителів, які стали креативними, сучасними, 

розуміючими друзями та справжніми агентами змін. 

 
 

Саме завдяки впровадженню нового Державного стандарту в нашому освітньому 

закладі в пілотних класах було створено нове освітнє середовище, де забезпечуються 

базові потреби, потреби в навчанні, додаткові потреби (для дітей з особливими освітніми 

потребами), яке зручне та комфортне для кожного учня. Це динамічне середовище, яке ми 

постійно змінювали, враховуючи інтереси кожної дитини та її рівень розвитку.  

   
 

ОСЕРЕДОК ДЛЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Саме тут діти здійснювали свої перші відкриття та робили впевнені кроки у 

навчанні.  

Класи забезпечені зручними партами-трансформерами, шкільними меблями та 

необхідними дидактичними матеріалами. 
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Сучасний освітній простір обов’язково передбачає килим, на якому протягом дня 

проходив і навчальний процес, і спілкування, і відпочинок.  

 

  
 

Класи забезпечені інтерактивними та магнітними дошками, на яких розміщувалась 

інформація, що безпосередньо стосувалась життя класу. 

 

 
 

Дієвою була «Стіна слів», яка необхідна для того, щоб нові слова, значення та 

правопис яких діти не знають, були перед їхніми очима. 
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ІГРОВИЙ ОСЕРЕДОК 

 

У ньому учні мали змогу грати в різноманітні настільні, дидактичні, рухливі ігри. 

 

 
 

 
 

ОСЕРЕДОК ДЛЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У цьому осередку зберігалося приладдя для творчих занять та організовувались 

виставки дитячих робіт.  

 
 

Увагою були охоплені роботи кожного учня, які змінювались щодня.  
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ОСЕРЕДОК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ 

 

розвивав дослідницькі здібності наших учнів. 

 

 
 

А досліджувати доводилось багато чого! 
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ОСЕРЕДОК ВЧИТЕЛЯ 

 

У нашому закладі зручні, дієві, практичні та обладнані всією необхідною 

оргтехнікою осередки вчителя – острівці власної фантазії та своєї мрії. 

 

            

У рамках кожної освітньої галузі реалізувались наскрізні вміння, які 

забезпечували рівновагу між знаннями, вміннями учнів та їхніми реальними життєвими 

потребами. Вони слугували підставою для інтеграції освітніх галузей.  

 

Освітній процес відбувався за умов постійної й активної взаємодії всіх учнів. Таке 

навчання ефективно сприяло формуванню ціннісних орієнтацій, навичок і вмінь, 

створенню атмосфери співпраці, взаємодії, давало змогу педагогу стати справжнім 

лідером дитячого колективу. Під час інтерактивного навчання учні вчились бути 
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демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані 

рішення.  

Робота в групах і парах давала учням змогу поміркувати, обмінятись ідеями з 

партнером. Вона розвивала навички спілкування, уміння висловлюватися, критично 

мислити, переконувати, вести дискусію.  
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На уроках інтегрованого курсу «Українська мова» навчальна діяльність 

розгорталась у межах змістової лінії «Взаємодіємо усно» для формування комунікативної 

компетентності в умовах безпосереднього спілкування.   

 

   
 

Учні залучались до сприймання, перетворення, виокремлення, оцінювання та 

використання усної інформації в реальній мовленнєвій практиці (бесіда, дискусія в класі, 

мікродискусія в групі, розповідь, обговорення, інтерв’ю тощо). 

Змістова лінія «Читаємо» була спрямована на розвиток мотивації дітей до читання, 

залучення їх до читацької діяльності, під час якої учні розвивали уміння сприймати та 

аналізувати текст, оцінювати прочитане та перетворювати інформацію, уявляти, мислити 

творчо. 
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Щодня, під час уроків чи групи продовженого дня застосовувалась методична 

система «Щоденні 5», яка навчає учнів працювати самостійно і включає 5 діяльностей – 

«Письмо для себе», «Читання для себе», «Читання для когось», «Робота зі словами» і 

«Слухання». 
 

 
 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» передбачала залучення учнів до реальної 

писемної практики, зокрема за допомогою цифрових пристроїв.  

Результатом такої роботи стали базові вміння створювати писемні висловлювання в 

реальному та віртуальному просторі та редагувати їх. Із задоволенням учні вели свої 

«Щоденники вражень». 
 

 
 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» надавала можливість ознайомлення школярів 

з основами медіа грамотності. У дітей формувалися уявлення про межу між реальним 

світом і світом мас-медіа.  

Вони вчилися аналізувати, оцінювати медіатексти (фільм, мультфільм, реклама, 

фотографія тощо) та створювати прості медіапродукти (афіша, реклама, кадри фільму чи 

мультфільму). 
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Працюючи за змістовою лінією «Досліджуємо мовлення» школярі досліджували  

мовні закономірності і формували орфоепічні, лексичні, граматичні уміння, опановували 

виражальні засоби художніх текстів. 

 

 
 

Змістова лінія «Театралізуємо» слугувала розвитку комунікативних умінь учнів, 

зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування, досліджувати несловесні засоби 

спілкування. Увага до несловесних засобів приділялася і в змістових лініях «Взаємодіємо 

усно» та «Досліджуємо медіа», а сам прийом театралізації використовувався й у змістовій 

лінії «Читаємо».  

Школярі з задоволенням залучалися до сценічної творчості, в умовах якої набували 

акторського досвіду, зокрема імпровізації, що забезпечує розвиток творчого мислення, 

уміння мобілізувати інших, ініціативності, уміння долати бар’єри, співпрацювати з 

іншими особами. 

 

 
 

Враховуючи вікові особливості молодших школярів та з метою більш 

усвідомленого сприйняття навчального матеріалу з математики вчителі добирали 

практико-орієнтовані завдання, які передбачали дії з лічильним матеріалом, 

геометричними фігурами тощо.  

Діти вчилися спостерігати за об’єктами і групами об’єктів у ході їх порівняння, 

визначення місця розміщення в просторі, класифікації за різними ознаками (форма, 

розмір, колір), формуючи при цьому кількісні й просторові уявлення. 
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Особлива увага приділялася розвитку математичного мовлення дітей, 

формуванню їхніх особистісних якостей. Робота з ознайомлення дітей із числами та діями 

з ними організовувалась з обов’язковим використанням предметної наочності в ході 

проведення дидактичних ігор, практичних робіт, екскурсій тощо.  

 

 
 

     
  

Освітній процес відбувався не лише в класі, а й у сучасно обладнаній ігровій кімнаті, 

інших спеціальних приміщеннях школи. За сприятливих погодних умов окремі уроки  

проводились у «зеленому класі» на подвір’ї школи. Екскурсії в парк, вулицями селища, на 
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пришкільну ділянку, рухливі ігри з різними завданнями допомагали учням у засвоєнні 

просторових уявлень, взаємного розміщення предметів.  

 

  

 

 

Учителі пілотних класів почали застосовувати STEM методику, при якій у центрі 
уваги знаходилось практичне завдання чи проблема. Учні вчилися знаходити шляхи 

вирішення не в теорії, а практично шляхом спроб та помилок. 
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У результаті навчання за STEM формувались навички критичного мислення та 

перші наукові знання отримані, які давали можливість всебічно розвиватися.  

 

     

Усі роки навчання в пілотних класах упроваджувалось вербальне формувальне 

оцінювання. Оцінювався поступ кожної дитини, яка отримувала винагороду за свої 

старання, розуміючи, що робить успіхи. Результати навчання фіксувались та зберігались у  

портфоліо особистих досягнень.  
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Двері нашого освітнього закладу відкрились і перед дітьми з особливими освітніми 

потребами. Одна така дитина навчалася в пілотному класі читати, писати, дружити та 

працювати в команді.  

Учитель, учні та батьки всі ці роки були партнерами, які рішення щодо роботи на 

уроці та в позаурочний час  приймали спільно.  

  

Стосунки між цими трьома категоріями будувались на співпраці, взаєморозумінні й 

бажанні разом іти до мети. 
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Отже, освітній процес в умовах Нової української школи вчителі пілотних класів 

Ріпкинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів будували так, щоб кожен учень почувався 

дослідником, який самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати, 

шукати і знаходити істину, доводити висунуті гіпотези під час спілкування зі своїми 

однокласниками та з учителем, проявляти творчі здібності. 
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Бібік Наталія, 

учитель початкових класів Ріпкинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Ріпкинської селищної ради  

 

ЧУМАКИ. ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ 
(За Типовою освітньою програмою, розробленою 

під керівництвом Шияна Р.Б.) 
 

 

Мета. Поглиблювати знання учнів про життя чумаків, про сіль як цінний продукт; 

вчити турбуватися про здоров’я, безпеку в побуті; удосконалювати навички  встановлення 

зв’язку між подіями, діяльністю чумаків та її результатами; розвивати  уміння розповідати  

про минуле і сучасне. 

Виховувати. Відповідальність, самостійність, уміння керувати  своїми емоціями, 

уміння співпрацювати,  вирішувати  конфлікти мирним шляхом,   дотримуватися  правил 

поведінки під час уроку, під час групової роботи,  гри, відпочинку. 

Обладнання. Навчальний посібник. Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

О.В. Волощенко, О.П. Козак, Г.С. Остапенко., презентація PPT, мішечок із сіллю., 

малюнок «Сонечко і долоньки». 

Хід заняття  

І. Ранкова зустріч 

1 Привітання «Долоньки теплоти»  

(Діти стають у коло, простягають свої долоньки до малюнка Сонця і 

«набираються» теплоти і позитиву. Далі  «передають» їх по колу,  вітаючись і 

промовляючи один одному побажання.) 

2 Вправа « Синоптик » 
(Яке число, день тижня, місяць, зміни в природі, температура повітря, стан 

неба?) 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 
-  Як ви думаєте, що в мене в мішечку, і як це пов’язане з темою нашого заняття? 

(Діти ставлять запитання, на які можна відповідати тільки «так», чи «ні», а також 

можуть  помацати мішечок.) (Розгадка – сіль.) 

 

1  Вправа «Асоціативний кущ» 

(Діти записують на дошці всі слова, які 

асоціюються зі словом «сіль») 

 

2 Вправа «Крісло автора» 

(Один з учнів сідає у «крісло автора»  і 

дає відповіді на запитання інших учнів. 

Якщо автор не може дати відповідь, то 

йому допомагають інші учні). 

 

 

 

«Асоціативний кущ”

Курс «Я досліджую світ» 
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ІІ.  Основна частина 

1  Робота в групах 

- Перегляньте, будь ласка, уважно 

відео про чумаків і приготуйтеся дати 

відповіді на наступні питання. 

(https://www.youtube.com/watch?v=6fXr

zL2x2E0&t=1s) 

  

(Кожна група отримує  картку із 

запитаннями і за встановлений учителем час 

має дати якомога більше відповідей. По 

завершенню вправи  групи проводять 

взаємоперевірку та взаємооцінювання 

роботи в групах за заздалегідь визначеними 

критеріями: активність кожного учасника 

групи  та тиша під час роботи). 

 

РУХАНКА «КОЗАКИ» (https://www.youtube.com/watch?v=s1dwPCm6_fQ) 

 

2. Перегляд та слухання українських пісень про чумаків та обговорення 

(https://www.youtube.com/watch?v=quVwWnMBEEE) 

 

 

 

 

3. Математична хвилинка 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок уроку 

 

1. Підсумок уроку. Вправа «ЗХД» 

2. Гра « Чарівне перевтілення» 

 

 

Що вам вже відомо?

Робота в групах

1. Скільки часу були чумаки в дорозі?
2. Скільки кілометрів чумаки долали щодня?
3. Що чумаки везли до Криму, а що звідти?
4. Звідки пішла назва «Чумаки»?
5. Як чумаки захищалися від чуми?
6. Чому жінки ховалися, коли бачили чумаків?
7. Скільки волів могло бути в одного чумака?
8. Що з’явилося на тих місцях, де йшли чумаки?

Оцінюється активність кожного учасника

групи та тиша у групі під час роботи.

Гра «Хвилинка для

кмітливої дитинки»

• Скільки солі потрібно для тебе на

тиждень, якщо норма споживання —
4 грами на добу?

• Скільки солі потрібно вашій групі на

5 днів?

“Чарівне перевтілення”

• Хто Ти, або що Ти?
• Що або кого Ти бачиш довкола

себе?
• Хто твої друзі?
• Що Ти можеш, а що ні?

• Про що Ти мрієш?

https://www.youtube.com/watch?v=6fXrzL2x2E0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6fXrzL2x2E0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=s1dwPCm6_fQ
https://www.youtube.com/watch?v=quVwWnMBEEE
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Лоєвець С.П., 

учитель початкових класів Ріпкинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Ріпкинської селищної ради 

 

УРОК З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  
 

Тема місяця. СВІТ НЕВІДОМИЙ 

Тема уроку. Які таємниці приховують планети? 

МЕТА. 

Формувати та розвивати вміння і навички: 

 

ПРО1 Спостерігати за навколишнім світом, експериментувати,  моделювати 

ПРО2 Розуміти, аналізувати, узагальнювати інформацію природничого змісту 

ПРО3 Розуміти взаємозв’язки між об’єктами та явищами природи 

ПРО4 Розв’язувати проблемні завдання та ситуації природничого характеру 

СЗО2 Приймати рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та 

безпеки інших осіб 

ГІО4 Розповідати про минуле і сучасне 

ТЕО1 Втілювати творчий задум у готовий виріб 

Виховувати: 

Відповідальність, самостійність, уміння керувати своїми емоціями, доброзичливість, 

уміння співпрацювати, брати участь у житті класу, дотримуватися правил поведінки під 

час уроку, гри, відпочинку. 

 

1. Ранкове коло 

- Привітання від імені космічного об'єкту 

 

- Обмін інформацією «Крісло автора» (Як ви думаєте, які таємниці приховують 

планети?) 

- Робота з таблицею «ЗХД» (що я знаю з цієї  теми, що хочу дізнатися, що дізнаюсь у 

кінці уроку) 

 

- Колективна гра «Сонячна система» (Пригадати назви об'єктів Сонячної системи, 

обрати один собі, розміститись у правильній послідовності по колу в центрі якого дитина, 

що обрала Сонце) 

 

2. Проблемна ситуація 

- Чи всі зразу пригадали своє місце в грі? Як швидко запам'ятати розташування 

планет відносно Сонця? 

3. Робота з підручником ст. 24 
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4. Перегляд відеоролика з іншою запам’яталочкою 

https://www.youtube.com/watch?v=emI2fkbRdAM 

 

5. Робота в групах 

Спробуйте упізнати планети за їх характеристиками. Скористайтесь мобільним  

інтернетом, зокрема голосовим пошуком. 

 
6. Оцінювання роботи в групі. Листок оцінювання 

 

https://www.youtube.com/watch?v=emI2fkbRdAM
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7. Рухова активність «Танок прибульців» 
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s 

 

8. Ознайомлення з поняттям «масштаб» 

- Дистанції між космічними об’єктами величезні – у мільйони і мільярди разів 
більші, ніж між земними. У нашій зоряній системі відстані від Сонця до планет 

приблизно такі: 

             

 
 

9. Виготовлення  стрічки космічних відстаней, застосувавши  масштаб в 1мм – 

1млн км 

 
Учні в групах виконують 2 перших завдання. 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
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Потім колективно 2 останніх. 

 

           
 

 
 

10.  Рефлексія 
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Бібік Наталія, 

учитель початкових класів Ріпкинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради 

 

ЦІНУЄМО СВОЮ ІНАКШІСТЬ.  
У ЯКІ ГРУПИ МОЖНА ОБ’ЄДНАТИ ТВОРИ? 

(За Типовою освітньою програмою, розробленою під 
керівництвом Шияна Р.Б.) 

 

Мета. Формувати уміння взаємодіяти з іншими  усно, сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати та оцінювати текст, удосконалювати навички створювання письмових 

висловлювань; розширювати знання про особливості літературних жанрів (байка та 

повість); виховувати відповідальність, самостійність, уміння керувати своїми емоціями 

під час уроку, гри та відпочинку; виховувати доброзичливе ставлення до тварин. 

Обладнання. Зошит-посібник; інтегрований мовно-літературний курс: 4-й клас / 

І. Старагіна, мультимедійна дошка, презентація PPT. 

 

І. Організаційний момент 

1. Мотивація навчальної діяльності 

- Відгадайте загадки. Як саме відгадки  пов'язані, на вашу думку, з темою уроку?  

Якими будуть ваші передбачення? (Відгадки: сова, жайворонок) 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Ознайомлення з темами 22-го тижня 

1. Вправа «Знаю, Хотів би дізнатися, Дізнався» (З, Х, Д) 

 

ІІІ. Основна частина 

1. Робота в зошиті – посібнику 

Вправа1. Споглядання ілюстрації до твору Галини 

Вдовиченко «Сова, яка хотіла стати Жайворонком».   

2. Ознайомлення з творчістю Г. Вдовиченко 
(Підготовлена заздалегідь розповідь декількох учнів) 

 

3. Гра «Передбачення»  

- Про що, на вашу думку, йтиме мова у творі з такою назвою? Хто будуть його головні 

персонажі? (Висловлення думок учнів) 

 

4. Робота у групах (придумати багато інших цікавих назв для майбутніх творів) 

Курс «Українська мова» 
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Придумайте цікаві назви для 

нових творів.
• Слон, який 

_____________________________________________
_____________________________________________

• Черепаха, яка 
_____________________________________________
_____________________________________________

• Вуж, який 
_____________________________________________ 
_____________________________________________

• Курка, яка 
_____________________________________________

_____________________________________________

  
 - Порівняння за якими ознаками допомогло тобі придумати назви творів? А які назви 

придумали твої однокласники й однокласниці?  

 

РУХАНКА «ВЕСЕЛІ ПЕРНАТІ» 

https://www.youtube.com/watch?v=EwWb_TR00RE&t=1s 

 

5. Робота з текстом 

 Вправа 2. Читання початку твору Галини Удовиченко «Сова, яка хотіла стати 

Жайворонком».  Очікування щодо жанру цього твору: це оповідання чи повість.  

 
6. Вправа « Діаграма Вена» Заповнення діаграми.  

Визначення спільного та відмінного в байці  та 

повісті 

 

7. Робота в групах  

 

 

 

 

 

 

8. Дискутуємо  

- Яку людину називають «жайворонком», а 

яку – «совою», і 

чому?  

(Висловлення 

учнів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Підсумок уроку  

 

1. Гра «Мікрофон» 

2. Пояснення домашнього завдання 

 

 

Д. З. : с. 29, Впр. 5

(с. 28, Списати 3- й абзац)

ПопрацюйтеПопрацюйте уу групахгрупах. . ДізнайтесяДізнайтеся, , 

пропро когокого йдетьсяйдеться мовамова??

• Потому він летить до себе в гніздечко, у густу траву, бо час йому

лягати спати

• Вранці вона ще спала у своєму дуплі й нічого не чула, не

бачила. І вдень вона ще спала. Прокидалася надвечір.

• могла запросто вполювати малого пташка: хап – ковть – і нема! 

• Не мала що йому розповісти цікавого про ніч. Залишалося

тільки слухати про ранок та день – і мовчки зітхати.

• прокидався вдосвіта. З першими променями сонця злітав у

небо, високо-високо.

• чудово бачила лише в темряві.

• годинами нерухомо сиділа в засідці, лиш час від часу

обертаючи голову на всі боки. 

• Вона не співала ніколи. 

• Її час – темрява, зірки й тиша. Нема чим похвалитися.

РанокРанок

НічНіч

https://www.youtube.com/watch?v=EwWb_TR00RE&t=1s
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Лоєвець С.П., 

учитель початкових класів Ріпкинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради 

 

УРОК З ІНТЕГРОВАНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КУРСУ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА» 
 

 

Тема місяця. СВІТ НЕВІДОМИЙ (ІНТЕГРОВАНА З ЯДС) 

Тема тижня. Вирушаємо в невідоме 

 

Мета та завдання уроку. 

Формувати та розвивати вміння і навички: 

 

МОВ1 Взаємодіяти з іншими  усно 

МОВ2 Сприймати, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати текст 

МОВ3.1  Створювати письмові висловлювання 

МОВ3.3  Знаходити і виправляти орфографічні помилки 

МОВ3.4 Аналізувати та редагувати  письмове висловлювання 

МОВ4 Досліджувати  власне індивідуальне мовлення 

 

Виховувати: 

Відповідальність, самостійність, уміння керувати своїми емоціями, доброзичливість, 

уміння співпрацювати, брати участь у житті класу, дотримуватися  правил поведінки під час 

уроку, гри, відпочинку. 

 

1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку 

- Ми продовжуємо працювати в контексті теми місяця – «Світ невідомий», теми 

тижня – «Вирушаємо в невідоме» і опрацьовуємо повість фінської письменниці 

Туве Янссон «Комета прилітає». 

 

2. Показ настрою на початку заняття 
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3. Робота з медіа продуктами: портрет письменниці та зображення героїв твору 

 

    
 

4. Ознайомлення з буктрейлером повісті «Комета прилітає» 
https://www.youtube.com/watch?v=7Nv6aDy9MCc 

 

5. Читаємо. Прочитайте ще один уривок з повісті Туве Янссон «Комета прилітає» з 

олівцем у руці і підкресліть окремі слова, сполучення слів або речення, у яких 

ідеться про те, як сприймають персонажі розмови Ондатра про наближення 

небезпеки. 

 

6. Запис на «Стіну слів» : феномен, канапки, філософ. Пояснення лексичного та 

граматичного значення. 

 

7. Рухова активність «Всесвіт» (імітація космічних об’єктів у Всесвіті) 

 

8. Досліджуємо. На основі власних спостережень під час читання уривка 

заповніть таблицю. (У посібниках і на електронній дошці) 

 

- Як персонажі повісті «Комета прилітає» сприймають  розмови Ондатра про 

наближення небезпеки? 

 

Персонаж Думки, емоції, дії 

 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Nv6aDy9MCc
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____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

9. Взаємооцінювання роботи: правильність, охайність, творчість 

 

                          (позначка на шкалі оцінювання) 

 

 
 

 

10.  Дискутуймо 

Обговори з однокласниками й однокласницями, чи варто дорослим спілкуватися з 

дітьми на теми життя і смерті, невизначеності майбутнього (такі теми називаємо 

філософськими). Свою думку познач на шкалі й наведи аргументи на її захист. 

 

 

Чи варто дорослим спілкуватися з дітьми на філософські теми?  

 

  

Ні Важко визначитися Так 

 

 

 

  

   

11.  Робота в групах. Інсценізація уривку твору 

 

 

12. Оцінювання роботи в групах. Метод «Бутерброда» (Почати з похвали, критика, 
закінчити приємним) 
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13.  Домашнє завдання. Запиши відомості про Всесвіт, подані в уривку повісті Туве 

Янссон «Комета прилітає». Як упевнитися, що отримана інформація достовірна? 

 

14.  Рефлексія. Самооцінювання роботи на уроці за допомогою цеглинок LEGO 
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Бібік Наталія, 

учитель початкових класів Ріпкинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради 

 

ДОСЛІДЖУЄМО ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ ТА ЗАДАЧІ 

НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМИХ ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ 

(За Типовою освітньою програмою, розробленою під 
керівництвом Шияна Р.Б.)  

 

Мета. Формувати вміння застосовувати математику для розв’язання життєвих 

ситуацій; аналізувати дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач, 

критично їх оцінювати; здійснювати обчислення усно та письмово, розвивати навички 

роботи з таблицями, схемами; виховувати відповідальність, самостійність, уміння керувати  

своїми емоціями, доброзичливість, уміння співпрацювати, вирішувати  конфлікти мирним 

шляхом, дотримуватися правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку. 

Обладнання. Навчальний зошит з математики 4 клас НУШ С.О. Скворцова, 

О.В. Онопрієнко, мультимедійна дошка, презентація PPT, цеглинки ЛЕГО. 

 

І. Організаційний момент 

Яке сьогодні число? Що ви можете про нього сказати? (парне, натуральне, 

складається  з восьми одиниць…) 

 

ІІ. Усний рахунок 

1. Гра «Так чи ні?» з використанням цеглинок ЛЕГО. 

(Зелений колір – так, червоний колір – ні.) 

2. Хвилинка 

каліграфії.  

 - Пригадайте табличку 

множення та ділення і 

продовжіть ряд чисел, 

що діляться на 8. 

Запишіть у зошити 

каліграфічно, старанно. 

(8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80) 

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

 - Сьогодні ми будемо досліджувати задачі на знаходження невідомих за двома 

різницями  та дізнаємося, чим вони відрізняються від задач на пропорційне ділення. А щоб 

дізнатися, хто нам у цьому допоможе, потрібно відгадати загадку:  
Ця маленька трудівниця 

Мед збирає як годиться: 

Все у вулик, все у соти, 

Не цурається роботи! (Бджола) 

- А де живуть бджолині родини? (у вуликах)  

- А що таке «пасіка»? Пасікою називають кілька розміщених поруч 

вуликів та територію на якій вони розташовані. Тож, вирушаймо на пасіку качати медок. 
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ІV. Робота з  навчальним зошитом 

1. Повторення задач на пропорційне ділення, робота зі схемою до задачі  - С. 40, №1 

 

 

 

 

Руханка       

https://www.youtube.com/

watch?v=nXjM_XTgrvY 

 

 

 

2.  Дослідження  задачі на знаходження невідомих за 

двома різницями -  С. 40, №2 

 

3.  Пригадування  правила множення та ділення на 

розрядні одиниці - С. 41, №3 навчального зошита. 

(Взаємоперевірка за допомогою цеглинок) 

  

4. Робота в групах 

Кожна група 

отримує однакове 

завдання, яке має 

виконати за певний час. Представник з кожної групи 

записує результати обчислень на дошці. Далі діти 

взаємоперевіряють результати обчислень кожної групи і 

взаємооцінюють роботу групи за заздалегідь визначеними 

критеріями: правильність обчислень та тиша під час 

роботи групи. 

 

 

(Правильна відповідь – зелена цеглинка,  червона – є 

помилка, жовта – група має сумніви). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Підсумок уроку 

1. Пояснення домашнього завдання, С.14, № 59 – 

розв’язати, № 60 – обчислити. (С.4, № 60 – для дитини з 

ООП)  

2. Гра «Мікрофон» .

https://www.youtube.com/watch?v=nXjM_XTgrvY
https://www.youtube.com/watch?v=nXjM_XTgrvY


 

 

 


