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Шановна пані Ірино!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваше звернення, яке надійшло на електронну адресу департаменту 02 липня 
2020 року щодо використання під час освітнього процесу зошитів із 
друкованою основою.

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 
№1/9-209 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі» та від 
01.07.2019 №1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 
навчальному році» використання навчальних посібників, зошитів з друкованою 
основою, що доповнюють зміст підручників, утворюють разом із ними 
навчальні комплекти, є необов’язковим і може мати місце в освітньому процесі 
лише за умови дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових 
підходів у роботі з учнями, дотримання вимог щодо уникнення перевантаження 
учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на фінансове забезпечення.

Придбання робочих зошитів з друкованою основою за кошти батьків 
може відбуватися виключно добровільно, з ініціативи та за бажанням самих 
батьків за наслідками обговорення та ухвалення рішення на батьківських 
зборах.

При викладанні різних предметів вчителі мають право та змогу 
самостійно вибирати будь-який ефективний та раціональний метод, прийом і 
технологію навчання учнів, у тому числі ц рекомендовану Міністерством освіти 
і науки України предметну інтеграцію або технологію інтегративного навчання 
на основі синергетичного підходу до освітнього процесу. Саме інтеграція у 
вивченні навчальних дисциплін, найбільше сприятиме ефективності освіти в 
початковій школі. Вчителі міста, які працюють у початковій школі закладів 
загальної середньої освіти міста Одеси, пройшли курси підвищення
кваліфікації (дистанційний курс ЕбЕга, очний курс під керівництвом 
регіональних тренерів НУШ), що забезпечує належний рівень оволодіння



різними методиками викладання навчальних предметів в умовах Нової 
української ніколи.

При організації освітнього процесу на уроці вчитель має забезпечити 
однакову якість освітніх послуг усім учням незалежно від наявності або 
відсутності у них зошитів з друкованою основою (використання різноманітних 
диференційованих завдань, особистісно зорієнтованого підходу до учнів, 
ігрових технологій тощо).

Відповідно до ст. 53,Закону України «Про освіту» здобувані освіти (учні) 
мають право на захист під час освітнього процесу від приниження честі та 
гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь- 
якою ознакою.

Педагогічні працівники зобов’язані захищати здобувачів освіти під час 
освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, 
приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою (Ст. 54 
Закону України «Про освіту»).

З питань галузі «Освіта» просимо звертатися за телефоном 
(048)725-35-93 або на веб-сайт департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради м^¥\¥.05УІїа-отг.цоу.иа.
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