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ЗАТВЕРДЖУЮ: 
директор районного  

науково-методичного кабінету 
                              ________________Б.В.Шерстюк   

                                                                     
План проведення 

інструктивно-методичної наради для вчителів 4-х класів 
 

 
 
 
 
Дата проведення: 07.04.2015 
Місце проведення: Солонянський РНМК 
Відповідальна: Гринчук С.О. 
Мета: ознайомити з процедурою проведення ДПА у 4-х класах у 2015 році, 
дати чітку інструкцію щодо організації ДПА по кожному предмету; 
звернути увагу на критерії оцінювання робіт учнів, на вимоги та 
особливості написання звітів про результати ДПА з кожного предмету; 
надати рекомендації щодо профілактики перевантажень дітей, стресів та 
втомлюваності. 
 

Час Зміст роботи Виконавець 

Організаційна частина 

09.00-09.10 Реєстрація учасників наради. 
Ознайомлення з планом роботи. 

Гринчук С.О.,  
методист РНМК 

Інформаційний блок 

09.10-09.20 Державна підсумкова атестація в 
початковій школі у 2015 році. ДПА 
4 клас 

Кулик Л.В.,  
керівник РМО вчителів 

початкових класів, вчитель 
початкових класів 

Солонянської СЗШ№1 
09.20-09.30 Організація та процедура про-

ведення ДПА з української мови (4 
клас) 

Гринчук С.О., 
методист РНМК 

09.30-09.40 Організація та процедура про-
ведення   ДПА з читання  (4 клас)                                                            

Гринчук С.О., 
методист РНМК 

09.40-09.50 Організація та процедура 
проведення ДПА з математики  (4 
клас)                                                                  

Гринчук С.О., 
методист РНМК 

09.50-09.55 Навчально-методичне забезпечення 
уроків в початковій школі за новим 
Державним стандартом. 

Бичковська Валентина 
Олексіївна,  

менеджер видавництва 
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«Ранок»  

09.50-10.10 Вимоги до написання звітів про 
результати проведеної ДПА з 
кожного предмету. 

Гринчук С.О., 
методист РНМК 

10.10-10.25 Готуємося до ДПА. Профілактика 
перевантажень, стресів та 
втомлюваності. 

Мазур М.Г., 
практичний психолог 
Солонянської СЗШ№2 

Різне 
 
10.25-11.00 Про недопущення перевантажень 

учнів. 
Гринчук С.О., 

методист РНМК 
 Порядок зарахування дітей до 1 

класу. 

Про роботу «гарячої» лінії «Якщо 
ображають дитину». 

Про видавництво «Мамине сонеч-
ко» 

Підведення підсумків. Домашнє 
завдання. 
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     Гринчук С.О., методист РНМК 

Оформлення атестаційної роботи 

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, 

дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу: 

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться 

штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до 

прикладу: 01.06.2015 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку 

титульної сторінки: 

Робота 

з державної підсумкової атестації 

з української мови за курс початкової (основної, старшої) школи 

учня (учениці) 4класу 

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка) 

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, 

до прикладу: 

Диктант 

У пошуках слова 

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем 

(ученицею) на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному 

бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом. У чистовому варіанті 

атестаційної письмової роботи виправлення (крім лексичних, орфографічних 

помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді. 

 

Атестація у початковій школі 

У 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація проводитиметься 

у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та 

математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами 

національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації 

можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і 

читання). 

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до 

календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, 

а також днів перед і після святкових. 

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна 

година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її 

виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи 

вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих 

аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці). 

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики 

виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці 

класного журналу у розділі "Зміст уроку" здійснюється запис "Підсумкова 

контрольна робота. Державна підсумкова атестація". 
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Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та 

математики не враховується при виставленні річних оцінок. 

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до 

державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для 

середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи ( – К. : Початкова школа, 2006; 2007; 

Программы для средней образовательной школы с русским языком обучения. 1-4 

классы. - К.: Початкова школа, 2006; Програма «Українська мова» для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з румунською, молдовською та угорською 

мовами навчання – Чернівці: Букрек, 2007). 

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем 

початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються 

керівником навчального закладу. Зміст підсумкової контрольної роботи для 

атестації з української мови (мови навчання) може формуватись з тексту для 

диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення 

правописних умінь і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного 

висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних 

знань. 

Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) 

підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови (мови 

навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби 

виразності мови, висловлювати власну думку) і правописні уміння учнів. 

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може 

формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок 

читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння 

працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до 

змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання 

підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту. 

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень з математики 

підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів 

навчального матеріалу: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; 

задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання 

величин. 

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендуємо 

формувати з таких завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими 

числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення 

величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу. 
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ПОРАДИ БАТЬКАМ 

1. Контролюйте, скільки спить Ваш син чи донька. Регулярне недосипання 

небезпечне для психіки, послаблює імунітет і загострює хронічні захворювання 

дітей. 

2. В екзаменаційний період дуже важливе харчування випускників. Воно має бути 

повноцінним. Підліткам слід давати продукти, які містять вітамін Е. Він підвищує 

імунітет і стійкість до стресу. У натуральному вигляді є в картоплі, сої, кукурудзі, 

моркві, ожині, волоських горіхах. 

3. Споживання на добу до 8 склянок рідини позитивно впливає на організм, 

зокрема, покращується робота нирок, вони краще протидіють урологічним 

інфекціям. При цьому і корисно пити звичайну воду, натуральні соки. Вживання 

кави не підвищує працездатності, і підсилює стрес, викликає сильну сечогінну дію, 

що призводить до зневоднення організму і підвищеної роздратованості.  

4. Звертайте увагу на посуд, з якого їдять ваші діти. Краще, аби він був золотавий. 

Цей колір заспокоює нервову систему, концентрує увагу, покращує настрій і 

пам'ять.  

5. Частіше спілкуйтеся зі своїми дітьми, переймайтеся їхніми проблемами, 

допомагайте розв'язувати їх. Займіть позицію «друга» для своїх синів і дочок.  

 

ПОРАДИ УЧНЯМ 

1. Вчіться керувати своїми емоціями. Наш мозок наказує виробляти гормони стресу 

на будь-який подразник, що загрожує нашому спокою. 

2. Використайте найпростішу йогівську вправу. Заплющте очі й подумки 

перенесіться на берег океану. Підніміть руки вгору і розведіть їх у боки, уявляючи, 

як у них входить енергія. Складіть їх одна на одну біля пупка (ліва рука знизу). 

Ваш мозок насичується киснем і заспокоюється. 

3. Усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. Сміх позитивно впливає на 

імунну систему. 

4. Не забувайте хвалити себе щоразу, коли вам вдається впоратися із хвилюванням.  

5. Живіть активно. По-перше, активні рухи не дають накопичуватися адреналіну, 

по-друге, відволікають від негативних думок: «Я не здам», «Я не знаю» тощо. 

6. Стежте за пульсом - його оптимальна частота розраховується за формулою: 180 

мінус ваш вік. 

7. Не одягайте на екзамен червоний одяг. Цей колір підвищує кров'яний тиск, він 

небезпечний для гіпертоніків. Коли людина сидить у кімнаті, де багато червоних 

предметів, то вона починає безпричинно дратуватися. А коли людина одягає 

червоні речі, то навпаки, в неї додається бадьорості й активності. Тобто якщо ви 

одягнете на екзамен червону річ, то почуватиметеся впевненіше, але в 

екзаменатора ваш вигляд викликатиме роздратування.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Спочатку підготуйте місце для занять: приберіть зі столу зайві речі, зручно 

розташуйте необхідні підручники, посібники, зошити, папір, олівці. Можна ввести 
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в інтер'єр кімнати жовтий і фіолетовий кольори, оскільки вони підвищують 

інтелектуальну активність. Для цього буває достатньо якоїсь картинки в цих тонах. 

Складіть план занять. Плануючи кожен день підготовки, необхідно чітко 

визначити, що саме сьогодні вивчатимете. Не взагалі: «трохи позаймаюся», а які 

саме розділи і теми. 

Почніть зі складнішого, з того розділу, який знаєте найгірше. Але якщо вам важко 

«розгойдатися», можна почати з того матеріалу, який найбільш цікавий і приємний. 

Можливо, поступово увійдете до робочого ритму, і справа піде. 

Чергуйте заняття і відпочинок, скажімо, 40 хвилин занять, потім 10 хвилин — 

перерви. Можна у цей час помити посуд, полити квіти, зробити зарядку, прийняти 

душ. 

Не треба прагнути до того, аби прочитати і запам'ятати напам'ять увесь підручник. 

Корисно структурувати матеріал, складати плани, схеми, причому бажано їх 

записувати. Плани корисні і тому, що за ними легко повторити якийсь матеріал. 

Як запам'ятовувати матеріал. Психологи встановили, що наша оперативна пам'ять 

при одночасному сприйнятті здатна утримати і потім відтворити в середньому 

лише сім об'єктів. Тому матеріал краще розбити на смислові шматки, бажано, аби 

їх було не більше семи. Смислові шматки матеріалу необхідно укрупнювати й 

узагальнювати, виражати головну думку однією фразою. 

Не слід квапитися, за будь-яку ціну запам'ятовувати складний текст, не 

розібравшись у його внутрішніх зв'язках, не зрозумівши міркувань автора. Серед 

другорядного потрібно виявити найголовніше. 

Використовуйте асоціації. Метод локальної прив'язки полягає у побудові для ряду, 

що запам'ятовується, об'єктів іншого ряду — опорного, з добре знайомих або 

легких для вивчення об'єктів. Таким опорним рядом може бути послідовність 

кімнат у вашій квартирі, будинків на вашій вулиці тощо. Людина спочатку заучує 

опорний ряд, а потім використовує його елементи, аби зіставити з ними елементи 

заучуваного ряду. Отже, якщо в матеріалі мало внутрішніх зв'язків — озирніться 

довкола. Уявіть обстановку, в якій ви вивчали матеріал, і ви пригадаєте його, адже 

отримані одночасно враження запускають механізм згадування. 

Як повторювати? Перекажіть текст своїми словами, і ви легше його запам'ятаєте, 

аніж просто прочитавши багато разів, — адже це активна розумова праця. Загалом, 

будь-яка аналітична робота з текстом дозволяє краще його запам'ятати. Це може 

бути перекомпонування матеріалу, знаходження парадоксальних формулювань для 

нього, залучення контрастного фону або матеріалу тощо. 

Конспектування. Виявляється, текст можна сильно скоротити, представивши його 

у вигляді схеми — «зірки», «дерева», «дужки» тощо. При цьому сприйняття та 

якість запам'ятовування значно покращуються через образність запису. 

Таким чином, вам необхідно розбити великий текст не більш ніж на 7 частин, 

зв'язати ці частини між собою, виділити опори (слова і думки, що стоять за ними) і 

завчити їх. 

У системі заучування матеріалу важливу роль відіграє повторення. 

Виконуйте якомога більше різних опублікованих тестів з якогось предмета. Ці 

тренування ознайомлять вас із конструкціями тестових завдань. 

Тренуйтеся із секундоміром у руках, засікайте час виконання тестів. Готуючись до 

іспитів, ніколи не думайте, що не впораєтеся із завданням, а навпаки, подумки 

малюйте собі картину тріумфу. 
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Залиште один день перед іспитом на те, аби знову повторити всі плани відповідей, 

ще раз зупинитися на складніших питаннях. 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ПСИХОЛОГІЧНО 
Для того, щоб у кризовій ситуації не втрачати голови, необхідно не ставити перед 

собою надзавдань і надмети. Не варто чекати, доки ситуація стане катастрофічною. 

Починайте готуватися до іспитів заздалегідь, помалу, по частинах, спокійно. 

Якщо дуже важко зібратися з силами і з думками, спробуйте запам'ятати спочатку 

найлегше, а потім переходьте до вивчення складного матеріалу. 

Щодня виконуйте вправи на зняття напруження, втоми, на розслаблення. 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВТОМИЛИСЯ ОЧІ? 

Виконайте дві будь-які вправи: 

погляньте по черзі вгору-вниз (25 с), ліворуч-праворуч (15 с); 

напишіть очима своє ім'я, по батькові, прізвище; 

фіксуйте погляд то на віддаленому предметі (20 с), то на аркуші паперу перед 

собою (20 с); 

намалюйте очима квадрат, трикутник — спочатку за годинниковою стрілкою, 

потім навпаки. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Поділіть день на три частини: 

• готуйтеся до іспитів 8 годин на день; 

• займайтеся спортом, гуляйте, сходіть на дискотеку, потанцюйте — 8 годин; 

• спіть не менше 8 годин, якщо хочете чи треба, влаштуйте собі тиху годину після 

обіду. 

 

ЯК КРАЩЕ ХАРЧУВАТИСЯ 

Харчування має бути 3—4-разовим, калорійним і багатим на вітаміни. Споживайте 

волоські горіхи, молочні продукти, рибу, м'ясо, овочі, фрукти, шоколад. Ще одна 

порада: перед іспитами не слід наїдатися. 

 

ЯК ЛЕГШЕ ЗАПАМ'ЯТОВУВАТИ 

1. Не завжди що більший обсяг матеріалу, то важче його запам'ятати. Великий 

уривок вивчати корисніше, ніж короткий вислів. 

2. Запам'ятати легше те, що розумієш. 

3. Розподілене заучування краще від концентрованого. Учіться з перервами, а не 

все підряд, краще помалу, ніж одразу. 

4. Більше часу витрачайте на повторення по пам'яті. Це ефективніше за просте 

багаторазове читання.  

5. Якщо працюєте із двома матеріалами — великим і меншим — розумно починати 

з більшого. 

 

ЯК ПІДТРИМАТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

1. Чергуйте розумову і фізичну працю. 

2. У гімнастичних вправах перевагу слід віддавати перекиду, свічці, стійці на 

голові, оскільки посилюється притік крові до клітин мозку. 
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3. Бережіть очі, робіть перерву кожні 20-30 хвилин (відвести очі від книги, 

поглянути вдалину). 

4. Мінімум телепередач та роботи за комп’ютером! 

 

ЯК УНИКНУТИ ХВИЛЮВАНЬ 

1. Запишіть на аркуші паперу, що вас непокоїть. Покладіть його під подушку або в 

ящик столу на сім днів. Доти, можливо, проблема вирішиться сама собою або її вже 

розв'яжете ви. 

2. Запитаєте себе: «Чи допомагає хвилювання впоратися із ситуацією?». Коли ви 

зрозумієте, що ні, придумайте щось, що дійсно могло б зарадити. 

3. Якщо ви можете порадитися з батьками, зробіть це. Попросіть їх підтримати вас. 

Якщо ви не можете поговорити з батьками, знайдіть іншого дорослого, якому ви 

довіряєте, і поговоріть з ним або нею. Удвох ви, напевно, придумаєте розумний 

план, як впоратися з вашими хвилюваннями. 

4. Пам'ятайте: занепокоєння — це емоція, а не метод вирішення проблем. 

5. Якщо ваші переживання стали нав'язливими, зверніться до шкільного психолога. 

 

НАПЕРЕДОДНІ ІСПИТУ 

Багато хто вважає: для того, щоб повністю підготуватися до іспиту, не вистачає 

лише однієї, останньої перед ним ночі. Це неправильно. Ви вже втомилися, і не 

треба себе перенапружувати. Навпаки, з вечора перестаньте готуватися, прийміть 

душ, прогуляйтеся. Виспіться якнайкраще, аби встати відпочилим, із відчуттям 

свого здоров'я, сили, з «бойовим» настроєм. Адже іспит — це своєрідна боротьба, в 

якій варто проявити себе, показати свої сили та здібності. 

У пункт складання іспиту приходьте без запізнень, краще — за півгодини до 

початку тестування. Опануйте свої емоції, зберіться з думками. Сміливо заходьте 

до аудиторії. Не сумнівайтеся, усе вийде. Сядьте зручно, випряміть спину. 

Подумайте про те, що ви вищі за всіх, розумніші й у вас усе вийде. Зосередьтеся на 

словах: «Я спокійний, я абсолютно спокійний». Повторіть їх без поспіху, кілька 

разів. Думок відганяти не треба, оскільки це викличе додаткове напруження. На 

завершення стисніть руки в кулаки. Виконайте дихальні вправи: 

• сядьте зручно; 

• глибокий вдих через ніс (4—6 секунд); 

• затримка дихання (2—3 секунди), потім видих. 

Наведемо декілька універсальних рецептів для успішнішої тактики виконання 

тестування. 

Зосередьтеся! Після виконання попередньої частини тестування (заповнення 

бланків), коли ви з'ясували всі незрозумілі для себе моменти, спробуйте 

зосередитися і забути про людей довкола. Для вас мають існувати лише текст 

завдань і годинник, що регламентує час тесту. Кваптеся без поспіху! Жорсткі 

рамки часу не мають впливати на якість ваших відповідей. Перед тим, як вписати 

відповідь, перечитайте запитання двічі і переконайтеся, що ви правильно зрозуміли 

його суть. 

Почніть із легких завдань! Почніть відповідати на ті запитання, в яких ви не 

сумніваєтеся, не зупиняйтеся на тих, які можуть викликати довгі роздуми. Тоді ви 

заспокоїтеся, думки стануть яснішими і чіткішими, увійдете до робочого ритму. Ви 

ніби звільнитеся від нервозності, і вся ваша енергія потім спрямується на складніші 

запитання. 
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Пропускайте! Треба навчитися пропускати складні або незрозумілі завдання. 

Пам'ятайте: у тексті завжди знайдуться такі запитання, з якими ви неодмінно 

впораєтеся. Просто безглуздо недобрати балів лише тому, що ви не дійшли до 

«своїх» завдань, а застрягли на тих, які викликають ускладнення. 

Читайте завдання до кінця! Не прагніть зрозуміти умови завдання «за першими 

словами» і добудувати кінцівку у власній уяві. Це певний спосіб припуститися 

прикрих помилок в найлегших запитаннях. 

Думайте лише про поточне завдання! Коли ви бачите нове завдання, забудьте, все, 

що було в попередньому. Зазвичай завдання в тестах не пов'язані одне з одним, 

тому знання, які ви застосували в одному, як правило, не допомагають, а лише 

заважають концентруватися і правильно вирішити нове завдання. Ця порада дає й 

інший безцінний психологічний ефект — забудьте про невдачу в минулому 

завданні (якщо воно виявилося заважким). Думайте лише про те, що кожне нове 

завдання — це шанс набрати бали. 

Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати одразу 

правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. 

Метод виключення дозволяє сконцентрувати увагу на одному-двох варіантах, а не 

на всіх п'яти-семи (що набагато важче). 

Заплануйте два кола! Розрахуйте час так, щоб за дві третини всього відведеного 

часу пройтися по всіх легких завданнях («перше коло»). Тоді ви встигнете набрати 

максимум балів на легких завданнях, а потім спокійно повернетеся і подумаєте над 

складнішими, які спочатку довелося пропустити («друге коло»). 

Перевірте! Залиште час для перевірки своєї роботи, принаймні, аби встигнути 

переглянути і помітити явні помилки. 

Вгадуйте! Якщо ви не впевнені у виборі відповіді, але інтуїтивно можете віддати 

перевагу якійсь, то інтуїції слід довіряти! При цьому вибирайте такий варіант, 

який, на ваш погляд, більш імовірний. 

Не засмучуйтеся! Прагніть виконати всі завдання, але пам'ятайте, що на практиці 

це нереально. Враховуйте, що тестові завдання розраховані на максимальний 

рівень складності, і кількість вирішених вами завдань може виявитися цілком 

достатньою для гарної оцінки. 
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     Гринчук С.О., методист РНМК 

 

Міністерство освіти і науки України звертає увагу на недопущення 

перевантаження учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів та 

шкіл-дитячих садків надмірним обсягом домашніх завдань. 

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними 

правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).  

Так, у 1-му класі домашні завдання не задаються. 

У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб 

витрати часу па їх виконання не перевищували: у 2-му класі - 45 хвилин; у З класі - 

1 години 10 хвилин; 4 класі - 1 години ЗО хвилин. 

Акцентуємо увагу на правильному дозуванні домашнього завдання. 

Учителі повинні спланувати роботу такого об’єму і змісту, щоб учні не 

відчували перевантаження. Для цього необхідно враховувати зайнятість учнів з 

інших предметів у цей день, темп і  ритм роботи учнів, стан їхнього здоров'я. 

Завдання не повинні перевищувати об’єм пропонованої домашньої роботи. 

Недопустимим с перевантаження учнів завданнями, які містяться у 

додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування 

малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, 

написання домашніх творів тощо. 

Класному керівникові необхідно здійснювати сумарний підрахунок усіх 

домашніх завдань на той чи інший день відповідно до ДСанГІіН 5.5.2.008-01 (сума 

всіх усних та письмових завдань з усіх навчальних предметів, включаючи іноземну 

мову, номери завдань, сторінки та ін.), їх об’єм і ступінь складності з урахуванням 

особливостей всіх учнів класу. 

Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями. Не 

можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався 

на уроці, оскільки в такому випадку вся складність засвоєння навчального 

матеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнє 

завдання з написання рефератів. 

Домашні завдання не даються учням на вихідні, святкові та канікулярні 

дні. 

Звертаємо увагу на те, що контроль та відповідальність за перевантаження 

учнів домашніми завданнями покладається на керівників навчальних закладів 
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Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» 

зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних 

закладів державної та комунальної форми власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, 

колегіумів, колежей, що містять у своїй структурі школу        І ступеня) здійснює-

ться на безконкурсній основі. Відтак, проведення тестувань, вступних 

випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення 

відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається. 

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, 

вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003  № 389 та  

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від    4 липня 2003 р. за № 547/7868, 

на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого  класу 

виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах). 

Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах – 

інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма 

та іноземної мови. Співбесіда може мати на меті винятково пересвідчення  

достатності рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до 

систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до 

спеціалізації закладу, наприклад,  фонематичний слух. 

Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення. 

Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку 

навчального року. 

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у 

тому числі ліцею, гімназії, колегіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І 

ступеня), які працюють, (планується організація навчання) за науково-

педагогічними проектами, також відбувається на безконкурсній основі. 

Можливість успішно навчатись за обраною програмою має забезпечуватись не 

селекцією  дітей, а створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх 

дітей, які є учнями даного навчального закладу. 

Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує 

мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні. 

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу 

загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує 

кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована 

раніше. 

Інформація про закріплення (чи  відсутність закріплення) за певним 

загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону (певної території 

обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайтах школи та 

інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників. 

 



12 
 

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають 

такі документи: 

 заява на ім’я директора школи; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 

 медична картка встановленого зразка. 

  Інших документів для зарахування дитини до 1 класу  не передбачено. Також 

не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх 

замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством. 

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть 

відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток. 

Відповідно до статтей 12, 15 Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, 

зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або 

їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі 

післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, 

профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих 

батьків або інших законних  представників, які мають право відмовитися від 

щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан 

здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники 

відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у 

них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - 

засвідчити це актом у присутності свідків. 

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких 

відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією 

(наказ Міністерства охорони здоров'я України від  29.11.2002 № 434 та 

затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на 

педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного 

загальноосвітнього навчального закладу"). 


