
  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОГІРЦІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ 
 

 

НАКАЗ 
 

 

02.09.2021р.                                  Погірці                                        № 06-13/82                                                                                                                   

   

Про адаптацію учнів 1, 5 класів 

до нових умов навчання   

в 2021 – 2022 н.р. 

 

На виконання законів України «Про освіту», Концепції Нової української 

школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 

р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року»), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018, згідно з планом 

роботи школи на 2021/2022 навчальний рік   

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Учителю 1-го класу Войтів М. В. забезпечити створення сприятливих умов для 

адаптації першокласників до систематичного шкільного навчання, зняття їх 

напруження із одночасним виконанням навчальних програм з усіх предметів при 

виконанні наступних умов: 

1.1. При складанні розкладу уроків дотримуватись оптимального 

співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням 

психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників, а саме: 

1.1.1. Чергувати протягом дня навчальні предмети природничо-математичного і 

гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, мистецтв. 

1.1.2. Навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження — 

українську мову, математику, англійську мову ставити у розкладі другими і 

третіми уроками. 

1.1.3. Навчальний предмет «Я досліджую світ»  ставити першим уроком, а решта 

предметів 4 і 5 уроками. 

 

 



 

1.1.4. Заняття з навчального предмета «Фізична культура» у першому класі варто 

проводити лише на заключних уроках. 

1.1.5. Четвер планувати у розкладі як розвантажувальний день.  

1.2. Впродовж вересня — жовтня на четвертих уроках доцільно 

використовувати, нестандартні форми організації навчального процесу ( уроки-

екскурсії, уроки-імпровізації, уроки-ігри, уроки-театралізації тощо).  

1.3. Уроки фізичної культури протягом перших двох місяців (24 год, по 3 уроки 

на тиждень) спрямовувати в першу чергу на розвиток і удосконалення рухів дітей 

і, за можливості, проводити на свіжому повітрі. 

1.4. На уроках математики значне місце слід відводити дидактичним іграм, 

дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. 

Для розвитку у першокласників просторових уявлень корисно використовувати 

різноманітні дидактичні матеріали: будівельні набори, конструктори, лего тощо.  

1.5. На п’ятнадцятій хвилині кожного уроку проводити фізкультхвилинку, що 

складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, 

пальчикової гімнастики тощо. 

1.6. Постійно стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час 

виконання письмових робіт за партою. 

1.7. Навчальні досягнення учнів першого класу оцінювати вербально. 

Педагогічна оцінка має бути тактовною; не акцентованою на невдачах дитини, а 

здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів. 

1.8. У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляти. 

Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-го классу. 

1.9. У класній кімнаті забезпечити місце для організації рухливих ігор з 

необхідним обладнанням, у тому числі, килим на підлогу, столи невеликих 

розмірів для проведення настільних ігор, стенди для змінних виставок дитячих 

робіт тощо. 

2. Учителям – предметникам 5-го класу, з метою подолання труднощів періоду 

адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі : 

2.1. На уроках створювати ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, 

мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, 

працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, 

неавторитарну атмосферу навчання. 

2.2. Недопускати перевантаження учнів зайвими за обсягом домашніми 

завданнями, дозувати їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог 

віку. 



 

2.3. Ретельно слідкувати за темпом уроку, адже високий темп заважає багатьом 

дітям засвоювати навчальний матеріал. 

2.4. Рекомендується хоча б у перші два місяці навчання давати словесну 

характеристику знань, умінь і навичок учнів, виставляти лише позитивні оцінки 

та мінімально скоротити домашні завдання. 

2.5. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках 

хоча б у першому півріччі, проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. 

3. Класному керівнику 5-го класу Вандич Л. В. у перші тижні початку нового 

навчального року: 

3.1. Допомогти учням запам'ятати прізвище, ім’я, по-батькові вчителів-

предметників . 

3.2. Здійснити грамотне розсаджування дітей у класі з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей, психологічної сумісності, здоров'я, побажань 

батьків. 

3.3. Познайомитися з умовами проживання дитини, взаєминами в сім'ї, здоров'ям 

дитини (за медичною картою дитини). 

4. Практичному психологу школи Кузь О. Ф. забезпечити виконання програм 

психолого-педагогічного супроводу учнів 1 та 5 класів, передбачити заходи, що 

сприятимуть мінімізації проблем, пов´язаних із адаптаційним періодом 

першокласників та п’ятикласників (переходом від початкової до основної 

школи). 

5. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Політило М. Ф. при 

складанні розкладу уроків у 5 класі враховувати оптимальне співвідношення 

навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування 

протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного 

циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ 

здоров'я та фізичної культури. 

6. Контроль за виконанням даного наказу за п.1-4 покласти на заступника 

директора з навчально – виховної роботи Політило М. Ф., за п. 5 – залишаю за 

собою. 

Директор                         Стасишин О. Т. 

З наказом ознайомлені:                 Політило М. Ф.                       Кузь О. Ф. 

          Вандич Л. В.                            Войтів М. В.                           Царук І. В. 

          Витичак І. І                             Стопець Г. Я.                          Драгош Л. А. 

          Васьків Г. Ю.                          Бахурська Т. М. 



 

 


