
 

Тема:«НОВА ШКОЛА –  

НОВІ СТАНДАРТИ» 

 



 

 

Тема педагогічного дослідження  

творчої групи: 

Інноваційні технології НУШ-шлях до підвищення 

результативності уроку. 

Мета педагогічного дослідження: 

Провести пропедевтичну роботу з 

популяризації змін, очікуваних в процесі 

впровадження нового Державного   стандарту. 

Створення умов для творчої діяльності 

вчителів,підвищення педагогічної майстерності. 

Самореалізація й особистий розвиток вчителів 

школи. 

 



 

Завдання творчої групи: 

•розробити питання по вирішенню проблеми творчої групи; 

•сприяти удосконаленню педагогічного процесу в школі; 

•сприяти впровадженню в практику  технологій НУШ, 

нових методик навчання учнів; 

•моделювання сучасного уроку за Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

Очікувані результати роботи групи: 

-підвищення професійної компетентності вчителів; 

- створення умов для успішного навчання і самонавчання учнів; 

- формування компетентності саморозвитку і самоосвіти учнів; 

- покращення якості освітніх послуг; 

- впровадження педагогічного досвіду в роботу школи. 

 



 
Список  членів творчої групи: 
1.Желєзнова Оксана Іванівна 

2.Миленька Людмила Василівна 

3.Шкуренко Лідія Іванівна 

4.Матченко Олесь Володимирович 

5.Петрова Зінаїда Володимирівна 

6.Шаталова Світлана Володимирівна 

7.Глущенко Тетяна Олександрівна 

8.Тимощук Світлана Борисівна 

9.Кругляк Вікторія Валеріївна 

10.Неїла Аліна Олегівна 

12.Радченко Руслана Юріївна 

13. Протасова Олена Валеріївна 

14. Свердлик Альона Павлівна 



 

 

Творча група вчителів початкових класів працює третій рік. Щороку проводиться 

по чотири засідання ,на яких розглядаються питання ,пов’язані  з темою 

педагогічного дослідження  творчої групи.  

А саме: 

Опрацювання нормативно-правових документів,що регламентують роботу 

вчителів початкових класів “ Нової української школи”. 

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 –х класів. 

 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів  3 класу.  

 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. 

 Особливості викладання  англійської мови в НУШ.  

 Створення навчальних центрів у класі. Організація роботи в них. 

 Прийоми і засоби навчання  в НУШ. 

 Використання цеглинок “ LEGO” під час уроків. 

 
 Результатом роботи творчої групи є  презентація творчих доробок членів групи.  

Вчителі початкових класів беруть активну участь у семінарах,нарадах,онлайн 

конференціях,які проводяться у місті та у школі. Активно діляться здобутим 

досвідом роботи у новій українській школі,виступають на педагогічних радах. 
 
 
 



Засідання творчої групи. 

“ Граючись-навчаємось”. 





Створюємо  правила для учнів 



Ділимося досвідом  

та навчаємося 


