
  

 План 
упровадження нової української школи   

на рівні базової середньої освіти (5 класи НУШ) 

у 2022/2023 н.р. 
  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення, 

практичні дії 

1. Розглянути на засіданні педагогічної ради 

питання щодо готовності закладу до 

впровадження Державних стандартів базової 

загальної середньої освіти з 2022/2023 н.р. 

30.12. 2021  Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

Презентація, 

затвердження Плану 

впровадження нової 

української школи  на 

рівні базової середньої 

освіти (5 класи НУШ) 

2. Співбесіда з учителями з метою визначення 

готовності до роботи в 2022/2023 

навчальному році (знання вимог стандарту 

освіти, наявність навчальних програм та 

планів, навчально-методичного забезпечення 

з предмета).  

Список учителів-предметників: 

Власенко О.С. 

Гаврилко В.П. 

Синяговська Н.М. 

Мальонкіна І.О. 

Матвієнко С.П. 

Бояровська С.І. 

Січень 2022 року Директор школи 

Голуб Л.В. 

Аналіз співбесіди, 

внесення коректив 



Левченко О.В. 

Дяченко Ю.В. 

Панченко О.О. 

Яковенко О.В. 

Шевченко О.О. 

Микитенко Ю.В. 

Роженко Т.П. 

Ніколенко В.В. 

Бондаренко Г.О. 

Бондаренко Н.А. 

Власенко С.А. 

Стародимова Л.О. 

Малус В.М. 

Ванюшенко О.В. 

Заплановано класне керівництво в 5-х 

класах: 

5-А – Ніколенко В.В. 

5-Б – Прохоренко О.О. 

5-В – Власенко О.С. 

5-Г – Веремієнко А.А. 

3. Розробити проєкт Освітньої програми базової 

середньої освіти на 2022/2023 н.р.  

  

 

До 01.03. 2022 Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Павліченко 

В.І., Синяговська 

Н.М. 

Освітня програма на 

2022/2023 н.р. 



4. Конструювання навчального плану для 5 

класів 

До 01.03.2022 Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Павліченко 

В.І., Синяговська 

Н.М. 

Навчальний план для 5-х 

класів на 2022/2023 н.р. 

5. Реалізація програми професійного розвитку 

педагогічного колективу.   

Включення до списків слухачів курсів 

підвищення кваліфікації при СОІППО 

«Навчання у новому контексті (базова 

середня освіта, 5-9 класи)» вчителів, які 

будуть викладати у п’ятому  класі в 

2022/2023 н.р. 

Вересень – грудень  

2021 року 

Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

Оформлення заявки 

(індивідуально кожним 

учителем), отримання 

сертифікатів 

6. Проходження педагогічними працівниками 

курсів за вибором при СОІППО з теми 

«Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти». 

Грудень 2021 року Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

Сертифікати отримали 

66 осіб. 

7. Проведення батьківських зборів. Тема. 

П’ятикласник – батьки – школа. Підходи до 

оцінювання в новій українській школі. 

Квітень-травень 

2022 року 

Класоводи 4-х 

класів, класні 

керівники 5 класів. 

Протокол  

8. Формування сучасного освітнього простору 

шляхом впровадження сучасних 

інформаційних технологій  у новій 

Протягом 

навчального року 

Керівники 

предметних МО, 

учителі-

Розгляд питання на 

засіданні методичних 

об’єднань 



українській школі. предметники 

9. Нарада при заступнику директора 

«Оцінювання по-новому. Переваги 

формувального оцінювання». 

Лютий 2022 року Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

Протокол  наради 

10. Участь у  міських засіданнях професійних 

спільнот  і семінарах для педагогічних 

працівників з питання щодо оновлення змісту 

та форм  навчання здобувачів освіти  в умовах 

реформування освітньої галузі. 

Протягом 

навчального року 
Учителі закладу Виконання методичних  

рекомендацій 

11. Оновлення  банку даних вчителів, які 

навчатимуть  учнів  в 5-х класах Нової 

української школи в 2022/2023 навчальному 

році. 

Протягом року 
  

 Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М., Лисянська 

Л.А. 

 Банк даних 

12. Онлайн – навчання, вебінари, теоретичні 

семінари, семінари-практикуми для  вчителів-

предметників, які навчатимуть  учнів  в 5-х 

класах  Нової української школи в 2022/2023 

навчальному році. 

 Протягом року Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

 Участь педагогів 

13.  Відвідування уроків у 4-х класах з теми   

«Формувальне оцінювання як засіб 

підвищення мотивації, розвитку вміння 

вчитися та допомоги учням досягати 

кращих результатів навчання».  

Січень – квітень 

2022 року 
Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Павліченко 

В.І., Синяговська 

Н.М., класоводи 4-х 

 Відвідування уроків у 

4-х класах учителями-

предметниками 5 класів, 

аналіз 

http://kiliyaosvita.ucoz.org/news/seminar_narada_dlja_vchiteliv_pochatkovikh_klasiv_jaki_budut_vikladati_v_1_omu_klasi_novoji_ukrajinskoji_shkoli_u_2018_2019_navchalnomu_roci/2017-12-15-1026
http://kiliyaosvita.ucoz.org/news/seminar_narada_dlja_vchiteliv_pochatkovikh_klasiv_jaki_budut_vikladati_v_1_omu_klasi_novoji_ukrajinskoji_shkoli_u_2018_2019_navchalnomu_roci/2017-12-15-1026
http://kiliyaosvita.ucoz.org/news/seminar_narada_dlja_vchiteliv_pochatkovikh_klasiv_jaki_budut_vikladati_v_1_omu_klasi_novoji_ukrajinskoji_shkoli_u_2018_2019_navchalnomu_roci/2017-12-15-1026
http://kiliyaosvita.ucoz.org/news/seminar_narada_dlja_vchiteliv_pochatkovikh_klasiv_jaki_budut_vikladati_v_1_omu_klasi_novoji_ukrajinskoji_shkoli_u_2018_2019_navchalnomu_roci/2017-12-15-1026
http://kiliyaosvita.ucoz.org/news/seminar_narada_dlja_vchiteliv_pochatkovikh_klasiv_jaki_budut_vikladati_v_1_omu_klasi_novoji_ukrajinskoji_shkoli_u_2018_2019_navchalnomu_roci/2017-12-15-1026
http://kiliyaosvita.ucoz.org/news/seminar_narada_dlja_vchiteliv_pochatkovikh_klasiv_jaki_budut_vikladati_v_1_omu_klasi_novoji_ukrajinskoji_shkoli_u_2018_2019_navchalnomu_roci/2017-12-15-1026


класів, учителі-

предметники 5-х 

класів 

14. Проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи (надання методичної допомоги, 

консультацій, підготовка інформаційних 

листів). 

Постійно Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

Розгляд питання на 

засіданнях методичного 

об’єднання 

15. Опрацювання законодавчих, нормативних, 

інструктивно-методичних матеріалів , які 

розміщено в рубриці «Нова українська 

школа» на сайті МОН України та на сайті 

«Нова українська школа». 

Постійно  Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Синяговська 

Н.М. 

Розгляд питання на 

шкільних засіданнях 

методичних об’єднань 

16. Організація роботи щодо відбору та 

замовлення підручників для 5-го класу НУШ 
2021/2022 рр. 
   
  

 Северин В.В.  Наявність підручників 

17. Засідання МО вчителів-предметників, які 

будуть викладати в 5-х класах Нової 

української школи в 2022/2023 н.р. з метою 

опрацювання нового Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти, Типової 

навчальної програми базової школи, 

ознайомлення зі структурою та змістом 

підручників НУШ. 

Протягом 2021/2022 

н.р. 
Голови МО  Протоколи засідань 

ШМО 

18. Погодження календарних планів з навчальних 

предметів. 

До 01.06.2022 року Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Наявність планів, 

затвердження 



19. Оновлення змісту діяльності бібліотеки 

закладу шляхом впровадження ІКТ. 
Протягом 

навчального року 
Зав.бібліотеки 

Северин В.В. 
  

20. Передбачення впровадження інклюзивних 

форм навчання, індивідуального навчання 

(педагогічного патронажу)  для дітей із 

особливими освітніми потребами. 

До кінця 2021/2022 

навчального року 
Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи Павліченко 

В.І. 

 Аналіз 

21. Анонсування на сайті закладу актуальних 

матеріалів щодо НУШ. Рекомендації батькам, 

педагогам, учням. 

Постійно  Учитель 

інформатики 

Ждамірова Т.М. 

 Інформація на 

шкільному сайті 

  
  
 


