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Про виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти  

«Нова українська школа» на період до 2029 року  

територіального відділу освіти Малиновського району  

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» передбачає ухвалення нових державних стандартів загальної 

середньої освіти та освітніх програм, запровадження концептуальних засад 

нової системи підготовки вчителя, створення нової структури школи та 

формування мережі профільних шкіл. 

       Реалізація плану заходів забезпечить перехід на нову структуру школи 

та 12-річний термін навчання, оновлення змісту освіти на компетентнісний 

основі і особистісне зорієнтованих методах навчання, сприятиме підвищенню 

ефективності освітнього процесу, розширенню автономії закладів освіти. 

 

Що зроблено: 

 

1. Щороку оновлюється банк даних на вчителів початкових класів, 

які впроваджують Державний стандарт початкової загальної освіти 

в закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. 

Одеси. 

2. У кожному освітньому закладі виданий наказ  «Про план заходів із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформ» та затверджений План заходів. На педагогічних радах 

розглядаються питання з підведення проміжних підсумків 

упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформ. 

3. У школах організовано освітній простір Нової української 

школи. Класні кімнати мають у наявності вісім навчальних 

осередків де передбачено місце для організації настільних ігор з 

необхідним обладнанням. Учні залучаються до спільної діяльності, 

що сприяє їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного 

досвіду. 

4. Проводиться 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 

простору».Протягом       2018-2020 року  всі заклади загальної 

середньої освіти отримали за бюджетні кошти парти з стільцями, 

проектори, ноутбуки, принтери, ламінатори, фліп-чарти, настільні 

ігри, пальчикові театри, мікроскопи, ваги, килимки-пазли, набори 

Lego. У багатьох класах закуплені так звані станції друку 
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(багатофункціональний пристрій з принтером, сканером тощо), щоб 

вчитель міг одразу на місці розробляти матеріали, які необхідні для 

уроку чи реалізувати власні авторські підходи. 

 
Рік Назва Кількість Сума 

2018 

Комплект учнівських меблів для класу(10 парт 

одномісних та 10 стільців) 144      3 526 020,00  

Комплект портативний персональний комп'ютер ASER та 

БФП  EPSON 51      1 001 232,00  

Дидактичний матеріал (комплект №1 та комплект №2) 114      1 604 018,54  

Разом за 2018рік Х      6 131 270,54  

2019 

Комплект учнівських меблів для класу ( 1 парта 

одномісна та 1 стілець) 1050      2 070 900,00  

Стіл учнівський з регулюванням висоти 145         188 500,00  

Стілець учнівський з регулюванням висоти 145         113 100,00  

Комплект мультимедійного обладнання (мультимедійний 

проектор, інтерактивна дошка з кріпленням) 
19         759 924,00  

БФП  EPSON 6          57 756,00  

Синтезатор Casio 1            7 340,00  

Комплект дидактичного матеріалу для забезпечення 

навчальних класів 25      1 126 473,96  

Разом за 2019рік Х      4 323 993,96  

2020 

Комплект (стіл учнівський одномісний, з полицею та 

регулюваннямкута нахилу стільниці та стілець учнівській 

полозковий з регулюванням по висоті) 1070      2 444 099,99  

Комплект шкільних меблів (одномісна парта зі стільцем) 417         888 210,00  

Ноутбук Lenovo 55         818 559,50  

Дидактичний матеріал 25      1 151 190,00  

Разом за 2020 рік. Х      5 302 059,49  

Всього за 2018-2020 роки. Х   15 757 323,99   

 

5. Зменшення обсягів домашніх завдань, відміна перевірки швидкості 

читання, акцент при вивченні іноземних мов на вміння вести діалог, 

а не лише навчати читанню та письму створила умови для 

комфортного навчання.  

6. Запроваджені освітні програми за новим Державним стандартом 

початкової освіти : 1 клас з 1 вересня 2018 року; 2 клас з 1 вересня 

2019 року; 3 клас з 1 вересня 2020 року; 4 клас з 1 вересня 2021 

року. 

7. Заклади освіти забезпечені новими підручниками та іншими 

навчальними матеріалами, а саме: 

- у 2018 році ЗЗСО району було отримано 22 973 підручника 

для 1-х класів (забезпеченість склала – 127,64%), з них 

українською мовою 20784 підручника (117,02%); 
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- у 2019  році ЗЗСО району було отримано 22 251 підручник 

для 2-х класів (забезпеченість склала – 116,27%), з них 

українською мовою 20115 підручника (116,68%); 

- у 2020 році ЗЗСО району було отримано 26105 підручників 

для 3-х класів (забезпеченість склала – 107,93%), з них 

українською мовою 22632 підручника (107,79%). 

8. Шляхом підвищення кваліфікації заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, вчителів початкової школи, учителів 

предметників, що викладають у початкових класах 

удосконалюються навички вчителів щодо впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти. Вчителі, які навчають 

учнів перших та других класі у 2019/2020 навчальному році 

пройшли обов’язкові етапи підвищення кваліфікації (наказ МОНУ 

від 15.01.2018 № 34 та № 36). Перший етап – онлайн-курси, другий 

– очні сесії. Всі отримали відповідні сертифікати. Практично всі 

вчителі початкових класів пройшли навчання-тренінги з 

впровадження ігрових технологій навчання за сприяння «The LEGO 

Foundation» в Новій українській школі: «Гра по-новому, навчання 

по-іншому». Самостійний вибір педагогами форм, видів та 

напрямок підвищення кваліфікації виявів проблему, яка полягає в 

тому, що при виборі суб’єкту підвищення кваліфікації педагоги 

не впевнені в тому, що отриманий ними документ буде 

врахований для курсів підвищення кваліфікації. Тому пропонуємо 

створити банк даних суб’єктів підвищення кваліфікації та 

розмістити дану інформацію на сайті ДОН ОМР та постійно 

оновлювати. 

9. Продовжується професійний розвиток вчителя і керівника закладу 

освіти шляхом: впровадження нової процедури атестації вчителя і 

керівника закладу;використання різних форм професійного 

розвитку у системі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;участі вчителів у незалежній сертифікації;створення 

мережі профільних класів, а також надані пропозиції щодо 

створення профільних закладів загальної середньої освіти. 

10.Заклади освіти долучилися до моніторингових досліджень якості 

освіти та забезпечили участь здобувачів освіти у міжнародному 

дослідженні якості освіти PISA – 2018. 
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11.Забезпечений принцип свободи вибору в освіті, зокрема 

забезпечений доступ дітей з особливими потребами до освітніх 

послуг у закладах загальної середньої освіти. У закладах освіти 

навчається 85 дітей з особливими освітніми потребами, з них в 1-4-

х класах 54 учнів. З метою створення належних умов для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами створені ресурсні кімнати 

на базі ОЗОШ №№ 8,46,60,103.  

Проєкт рішення 
Продовжити роботу щодо: 

- поповнення банку даних на вчителів початкових класів, які будуть 

впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в 

закладах освіти; 

- поступового переоснащення та поповнення класних кімнат для 

учнів початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку 

засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до 

створення освітнього простору»; 

- забезпечення обладнанням і дидактичними матеріалами 

необхідними для впровадження компетентнісного навчання. 

- організації участі педагогічних працівників в різноманітних 

заходах, що сприяють їх професійному розвитку; 

- розміщувати та постійно оновлювати на сайті КУ «Одеській центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» інформацію 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації та інші джерела, навчання 

за якими зараховується як курси підвищення кваліфікації та сприяє 

педагогічному розвитку вчителів; 

- популяризації сертифікації педагогічних працівників. 

 

 

 

 

 

Начальник територіального відділу освіти  

Малиновського району  

департаменту освіти та науки Одеської міської              Н.М. Груба 


