
 

 
ПУТИВЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

 

11.08.2017                                       м. Путивль                                       №177 -ОД 

 

Про    організаційні        питання 

запровадження             Концепції 

Нової    української    школи     у  

загальноосвітніх       навчальних 

закладах Путивльського району 

 

З метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-p 

«Пpo схвалення Концепції   реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 №1021 

«Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи 

у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»  

 

 Н А К А З У Ю: 

 

1.Затвердити план заходів щодо запровадження Концепції Нової 

української школи у загальноосвітніх навчальних закладах Путивльського 

району на 2017 - 2018 pp. (додається); 

2. Директорам навчальних закладів району забезпечити: 

1) участь педагогічних працівників у відповідних заходах (тренінгах, 

вебінарах тощо); 

2) заохочення (матеріальне і моральне) педагогічних працівників, які 

беруть участь в експериментальній роботі з всеукраїнського рівня за темою 

«Дидактико-методичний і навчальне забезпечення реалізації концептуальних 

засад реформування початкової загальної освіти»; 

3) розробити заходи щодо запровадження Концепції Нової української 

школи в навчальному закладі, зокрема комплектування загальноосвітніх 

навчальних закладів обладнанням для діяльнісного навчання, враховуючи 

орієнтовний перелік засобів навчання. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти Путивльської 

районної державної адміністрації     Ю.І. Радін 
 

Сахно, 5 47 67 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/


Додаток  

до наказу відділу освіти 

Путивльської районної 

державної адміністрації 

11.08.2017 №177-ОД  

 

План 

заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи  

у загальноосвітніх навчальних закладах Путивльського району 

на 2017 - 2018 pp. 

 
№/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний  

1. Організація методичного супроводу 

1.1. Організація участі навчальних закладів 

району в дослідно-експериментальній 

роботі з напрямку реалізації 

концептуальних засад реформування 

початкової загальної освіти та 

запровадженню Концепції Нової 

української школи 

серпень 

2017 року 

Відділ освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет 

1.2. Розроблення Методичних рекомендацій 

щодо організації освітнього процесу 

відповідно до проекту Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

Нової української школи 

серпень –

вересень 

2017 року 

Відділ освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет, 

Сумський 

ОІППО (за 

згодою) 

1.3. Проведення семінару-практикуму для 

учителів початкових класів, які у 2018 

році будуть працювати у 1 класах. 

протягом 

навчального 

року 

Районний 

методичний 

кабінет 

1.4. Здійснення методичного супроводу 

навчально-виховного процесу в 

експериментальних класах навчальних 

закладів району 

протягом 

навчального 

року 

Районний 

методичний 

кабінет 

1.5. Створення та розміщення на сайті відділу 

освіти Путивльської районної державної 

адміністрації матеріалів навчальних та 

методичних матеріалів за напрямком 

запровадження Нової української школи. 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 



кабінет 

1.6. Організація та здійснення моніторингу 

результатів процесу впровадження нових 

підходів до навчання у початковій школі. 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет 

1.7. Організація курсової перепідготовки 

учителів початкових класів, учителів 

іноземної мови, учителів інформатики з 

питання організації навчального процесу 

за новими навчальними програмами 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет, 

адміністрація 

навчальних 

закладів 

2. Матеріально – методична база 

2.1. Аналіз навчально – методичної бази 

початкових класів відповідно до 

«Орієнтованого переліку засобів 

навчання в початковій школі» та 

«Рекомендацій до створення освітнього 

середовища «Новий освітній прості» 

Серпень 

2017 

 року 

Адміністрації 

ЗНЗ, відділ 

освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації 

2.2 Організація роботи по поступовому 

переоснащенню класних кімнат для учнів 

початкової школи відповідно до 

«Орієнтованого переліку засобів 

навчання в початковій школі» та 

«Рекомендацій до створення освітнього 

середовища «Новий освітній прості» 

2017-2018 

роки 

Адміністрації 

ЗНЗ, відділ 

освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації 

2.3. Оновлення навчально – методичної бази 

початкових класів 

2017-2018 

роки 

Адміністрації 

ЗНЗ, відділ 

освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації 

2.4 Районний рейд – огляд готовності 

початкових класів працювати за 

оновленими  навчальними програмами 

Серпень 

щорічно 

Адміністрації 

ЗНЗ, відділ 

освіти 

Путивльської 

районної 



державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет 

2.5 Районний конкурс на краще навчальне 

середовище для учнів 1 класів 

Серпень  

2017 року 

Адміністрації 

ЗНЗ, відділ 

освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет 

3.Психолого – методичний супровід 

3.1. Підготовка інформаційно – методичних 

матеріалів з питання особливостей 

організації навчально – виховного 

процесу в початкових класах 

2017 – 2018 

роки 

Районний 

методичний 

кабінет 

3.3 Районна конференція вчителів 

початкових класів «Працюємо по 

новому» 

січень 2018 

року 

Адміністрації 

ЗНЗ, відділ 

освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет, 

адміністрації 

ЗНЗ 

3.4 Вивчення психологічної готовності 

шестирічних дітей до навчання у школі 

Щороку Шкільні 

психологи, 

районний 

методичний 

кабінет 

4 Набір учнів до 1 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району 

Квітень – 

серпень 

щороку 

Адміністрації 

ЗНЗ 

5 Проведення педрад у навчальних 

закладах з теми «Готовність початкової 

школи до роботи  за новими підходами» 

Жовтень  

2017 року 

Адміністрації 

ЗНЗ 

6. Співпраця із батьками 

6.1 Проведення бесід, консультацій, зборів із 

батьками майбутніх першокласників 

Лютий – 

серпень 

2017 року 

Адміністрації 

ЗНЗ 



та щороку 

6.2 Анкетування батьків першокласників Жовтень 

2017 року 

Відділ освіти 

Путивльської 

районної 

державної 

адміністрації, 

районний 

методичний 

кабінет, 

адміністрації 

ЗНЗ 

 

Начальник відділу освіти Путивльської 

районної державної адміністрації                         Ю.І. Радін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахно 

 

 


