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ПРОГРАМА 
проекту професійного розвитку   

педагогічних працівників у міжкурсовий період 
(дл я   з а с т у п ни к і в  дир е кт ор і в  з  Н ВР  

в  шко л і  І  с т уп е н я  )  

Дидактико-методичне забезпечення контролю 

та оцінювання навчальних 

досягнень молодших школярів  

на засадах компетентнісного підходу  
(кафедра педагогіки та психології ЛОІППО) 
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Порядок роботи 
09.30-09.40 - Привітання учасників проекту професійного розвитку 

 Сагіна Н.С., методист з початкової освіти 

кафедри педагогіки та психології ЛОІППО 
09.40-10.15- Нормативне забезпечення та дидактико-методичні вимоги до 

організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя 

початкових класів на засадах компетентнісного підходу за 

новим Державним стандартом 
 Новикова Н.В., методист з початкової  освіти 

Лутугинської РКУ «Методичний кабінет освіти» 

 

З досвіду роботи районної творчої групи вчителів 

початкових класів 
«Впровадження Держстандарту в НВП школи І ступеня» 

10.15-10.45- Види перевірних робіт з української мови і мови національних 

меншин (мова навчання)  учнів початкових класів 
 

 Водінова С.І., учитель початкових класів 

КЗ «Успенська ЗОШ  № 3 I-III ступенів 

Лутугинського району Луганської області» 
10.45-11.10- Перевірка навчальних досягнень молодших школярів з 

української мови і мови національних меншин як мови 

вивчення 
  Новикова Н.В., методист з початкової освіти 

Лутугинської РКУ «МКО» 
11.10-11.40- Контроль і перевірка навчальних досягнень учнів 2-4 класів з 

літературного читання  
  Єршова С.С., учитель початкових класів КЗ 

«НВК ШДС «Журавлик» Лутугинського району 

Луганської області» 
11.40-12.10- Контроль і  оцінювання  навчальних досягнень учнів 

початкових класів з математики та основ здоров'я 
  Дібрівна Н.Г., учитель початкових класів КЗ 

«Розкішнянський НВК –ДНЗ Лутугинського 

району Луганської області» 

12.10-12.40- Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи з  природознавства та предмету «Я у 

світі» 

  Федірко О.Г., учитель початкових класів КЗ 

«Білоріченська ЗОШ І-ІІІ ст. Лутугинського 

району Луганської області»» 
    12.40 -13.00- Підсумки роботи проекту: обговорювання та обмін думками  


