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Про підвищення кваліфікації 
вчителів початкових класів з питань 
використання ігрових технологій 
та діяльнісних методів навчання 
в умовах Нової української ніколи

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 
№ 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти “Нова українська школа», постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.04 2018 №237 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки 
України від 01.04.2019 №415 «Про деякі питання організації у 2019 р. 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти та науки 
від 15.01.2018 №36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації 
і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 
післядипломної педагогічної освіти» (п.2.3), від 25.06.2019 №890 «Про 
затвердження списку тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителів, 
які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до 
Концепції «Нова українська школа», листа Міністерства освіти і науки від 
27.05.2019 №1/9-326 щодо підвищення здатності вчителів початкових класів до 
використання ігрових технологій навчання та з метою підвищення методичного 
та практичного рівнів професійної компетентності вчителів щодо реалізації 
завдань нового Державного стандарту початкової освіти відповідно до 
основних напрямів державної політики у галузі освіти 
Н А К А З У Ю :
1. Провести в період з 20 вересня до 1 листопада 2019 року одноденні 
тренінги з питань використання ігрових технологій та діяльнісних методів 
навчання в умовах Нової української школи для вчителів початкових класів, які 
навчають учнів перших та других класів у 2019-2020 навчальному році.
2. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» (М.Кацюба):



2.1. Затвердити програму шестигодинного тренінгу з питань 
використання ігрових технологій та діяльнісних методів навчання в 
умовах Нової української школи для вчителів початкових класів.
2.2. Забезпечити організацію та проведення у вказаний період одноденних 
тренінгів з питань використання ігрових технологій та діяльнісних 
методів навчання у рамках вибіркової частини Типової освітньої 
програми для учителів початкових класів, які навчають учнів перших та 
других класів у 2019-2020 навчальному році.
2.3. Провести оплату праці регіональних тренерів-педагогів, які будуть 
залучені до проведення вказаних вище тренінгів.
2.4. Зарахувати учасникам тренінгів години навчання як навчальні години 
курсів підвищення кваліфікації Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної освіти».

3. Керівникам органів управління освітою районних державних адміністрацій, 
міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів загальної 
середньої освіти забезпечити участь вчителів перших та других класів в 
одноденних тренінгах з питань використання ігрових технологій та діяльнісних 
методів навчання.
4. Контроль за виконанням наказу доручити начальнику управління 
дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, 
позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних 
закладів і науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Г. Яворовській.
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