
 



















 Дитина – індивідуальність  

 Батьки- партнери 

 Умотивований вчитель 

 Навчання збільшиться до 12 років 

 Автономія школи  

 Справедливе фінансування  

 «Гроші ходять за дитиною» 

 «Так»  інклюзивній освіті  

 Нова школа – менше інтернатів  



9  ключових компонентів 

/01   Новий зміст освіти, 
заснований на формуванні 
компетентностей, необхідних 
для успішної самореалізації в 
суспільстві. 

/02   Умотивований учитель, 
який має свободу творчості й 
розвивається професійно. 

/03   Наскрізний процес 
виховання, який формує 
цінності. 

/04   Децентралізація та 
ефективне управління, що 
надасть школі реальну 
автономію. 

 /05   Педагогіка, що ґрунтується 
на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками. 

 

 

 

  

/06   Орієнтація на потреби учня  

в освітньому процесі, 
дитиноцентризм. 
 

/07   Нова структура школи, яка 
дозволяє добре засвоїти новий 
зміст і набути компетентності  

для життя. 
 

/08   Справедливий  розподіл 
публічних  коштів,  який  
забезпечує  рівний доступ  усіх 
дітей  до  якісної  освіти.  
 

/09 Сучасне освітнє середовище, 
яке забезпечить необхідні умови, 
засоби і технології для навчання 
учнів, освітян, батьків не лише в 
приміщенні навчального закладу. 

 

 

  





 

 Постанова Кабінету Міністрів                
України від 21 лютого 2018 р. № 87 

 

ДСПО передбачає організацію освітнього 
процесу із застосуванням діяльнісного 
підходу на інтегровано-предметній основі з 
переважанням ігрових методів у першому 
циклі (1-2 класи)  та інтегровано-предметній 
основі у другому циклі (3-4 класи). 

 



 

Державний стандарт  початкової освіти  

(зі змінами) 

 

1. Державний стандарт початкової освіти 
(Затверджений  Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87). 

 

2. «Про внесення змін до Державного 
стандарту початкової освіти» (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. 
№ 688). 

 

                                                                                 





 



Засади, які покладено в 

основу Державного 

стандарту 

Компетентнісний підхід 

Діяльнісний підхід 

Особистісно орієнтоване навчання 

Інтегровано-предметне навчання 



Головна ідея Нової української 
школи і нового Стандарту, зокрема – 
навчання, побудоване на 
компетентностях.   

(Шиян- з Інтерв’ю) 

 



 «Компетентнісний підхід»  

«Компетентність – динамічна комбінація 
знань, способів мислення, поглядів, цінностей, 

навичок, умінь, інших особистих якостей, що 
визначає здатність особи успішно провадити 

професійну та/або подальшу навчальну 
діяльність». 

 

(Нова українська школа: Порадник для 
вчителя/Під заг. ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206с.)  

 



 
«Ключові компетентності освіти впродовж 

життя», визначені Європейським парламентом 
та Радою Європи: 

  Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) 
мовами. 

 Спілкування іноземними мовами. 
 Математична грамотність. 
 Компетентності в природничих науках і технологіях. 
 Інформаційно-цифрова компетентність. 
 Уміння навчатися впродовж життя. 
 Соціальна і громадянська компетентності. 
 Ініціативність і підприємливість. 
 Загальнокультурна грамотність. 
 Екологічна грамотність і здорове життя. 



ВПРАВА  «МОДЕЛЬ» 

 







 

 “Формування усіх ключових 
компетентностей відбувається 
через компетентнісний потенціал 
кожної освітньої галузі”. 

(Р. Шиян) 
 

 За словами Романа Шияна, це 
дозволяє розвивати одну й ту ж 
компетентність наскрізно, через усі 
освітні галузі. 
 



Для кожної освітньої галузі 

визначено: 

- мету;  

- загальні результати галузі;  

- очікувані результати навчання. 

 

 * Очікувані результати навчання  

і варіанти інтеграції винесено на 

рівень  Типових освітніх програм. 
 
 



 МОНУ затверджено: 
 

  2 Типові освітні програми (О. Я. Савченко 
та Р. Шияна) 
 

 8  Нетипових програм (інших) : 
- Освітня програма за системою 

розвивального навчання Д. Б. Ельконіна, в. 
В. Давидова (1- Київ); (2-Харків). 

- Освітня програма за педагогічною 
технологією «Росток». 

- Освітня програма «Початкова школа: освіта 
для життя». 

- Освітня програма «На крилах успіху». 
- Освітня програма за вальдорфською 

педагогікою. 
- Освітня програма «Світ, в якому я живу». 
- Освітня програма «Інтелект України». 





 

• Водночас закон “Про освіту” дає 
педагогам можливість розробляти 
унікальні авторські програми – 
виключно на основі Стандарту.  

• Щоправда, для цього доведеться 
затвердити таку програму в 
Державній службі якості освіти. 



• Освітня програма закладу - це єдиний комплекс освітніх 
компонентів (предметів, дисциплін, індивідуальних 
завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і 
організованих закладом загальної середньої освіти для 
досягнення учнями визначених результатів навчання. 

• Освітня програма закладу освіти може бути наскрізною (з 
1 по 11/12 класи) або для певного рівня освіти.   

• На основі Типової  освітньої програми (О. Савченко, Р. 
Шиян),  школа розробляє свою Освітню програму 
закладу, яку схвалює педрада і  затверджує керівник 
закладу освіти (на кожен навчальний рік, у відповідності із  
вимогами пункту 33 Закону України «Про освіту»). 

• Освітня програма школи повинна бути сформована з 
урахуванням освітніх потреб учнів та їхніх батьків 
(варіативний складник). 

       Освітня програма закладу 



Використання годин варіативного складника навчальних 
планів може йти на: 

 Збільшення годин на вивчення окремих предметів 
інваріантного складника. 

 Упровадження курсів за вибором. 

 Проведення індивідуальних консультацій та групових 
занять. 

* При розподілі варіативного складника навчального 
плану слід враховувати, що гранично допустиме 
навантаження вираховується на одного учня, а уроки 
фізичної культури не враховуються при визначенні цього 
показника. 

       Варіативний складник 



 Здійснюється вчителем у довільній формі, у тому 
числі з використанням друкованих чи електронних 
джерел тощо.  

 Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення 
календарних планів та поурочних планів-конспектів є 
індивідуальною справою вчителя. 

 Встановлення універсальних у межах закладу 
загальної середньої освіти міста, району чи області 
стандартів таких документів є неприпустимим.  

* («Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в 
закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та 
організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році» - 
Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 
2018 р. № 1/9-415). 

 

 

 

       Календарне та поурочне планування 



 Календарне планування  визначає співвідношення 

часток освітніх галузей, що реалізуються через 

інтегровані курси або окремі предмети, і можуть 

відрізнятися за тижнями.  

 Баланс навчального часу між галузями періодично 

унормовує учитель/учителька, який/яка самостійно 

щотижня приймає рішення про розподіл 20-відсоткового 

резерву часу (для вдосконалення вмінь, дослідження 

місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, 

краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та 

екскурсій, зокрема з ініціативи дітей). 

 Корекційно-рефлексійний тиждень -  пропонується 

проводити наприкінці кожної чверті для подолання 

розбіжностей у навчальних досягненнях учнів.  



Формувальне оцінювання – 

це “відстеження особистісного 

розвитку здобувача/здобувачки та хід 

набуття нею навчального досвіду і 

зазначених компетентностей”.  

Тобто оцінювати мають поступ дитини, а 

не її відповідність певному ідеалу (тобто 

точкою відліку мають бути саме 

результати кожної окремої дитини). 

У 1-2 класах передбачається виключно 

формувальне оцінювання, а в 3-4 класах 

до нього додається підсумкове і поточне. 



Переваги   формувального   оцінювання 
 

 Учні не бояться висловити свою думку, помилитися. 

 Відсутній ефект накопичення помилок, невдач. 

 Немає «ярликів»: «У мене погано!», «Ти – Молодець!» 

 Психологічний комфорт дитини від перебування у школі. 

 Фіксація учнем особистісних досягнень. 

 Формується вміння оцінювати свої дії, дії однокласників, 

згідно загальноприйнятих норм і правил. 

  Адекватна оцінка, самооцінка, взаємооцінка. 

 Формується культура спілкування, культура оцінювання. 

 Позитивний настрій. 

 Розвиток в учня вміння вчитися і бажання вчитися. 

 

 

 

 







 
Основні принципи «педагогіки 

партнерства»  
  

1. Повага до особистості. 
2. Доброзичливість і позитивне ставлення.  
3. Довіра у відносинах.  
4. Діалог-взаємодія-взаємоповага.  
5. Розподілене лідерство (проактивність, право 

вибору та відповідальність за нього, 
горизонтальність зв’язків).  

6. Соціальне партнерство (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов’язань, 
обов’язковість виконання домовленостей).  

 



Основні ідеї дитиноцентризму  
1. Активність учнів в освітньому процесі, орієнтація на досвід та 

інтереси учнів.  

2.  Організація освітнього середовища, яке відображає інтереси 
і потреби дітей.  

3. Практична спрямованість навчальної діяльності, 
взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним 
досвідом.  

4. Врахування індивідуальних потреб й інтересів кожної дитини, 
її вікових та індивідуальних особливостей.  

5. Забезпечення основних прав і свобод дитини в усіх проявах її 
діяльності.  

6. Розвиток самостійності, залучення до процесів прийняття 
рішень.  

7.  Розвиток спільноти класу, де інтереси кожної дитини 
узгоджуються з інтересами колективу класу.  

  

 











Бачення 

 

Вміння 

 

Стимули 

 

Ресурси 

 

План дій 

 

= 

 

Зміна 

_ Вміння Стимули Ресурси План дій = Розгубленість 

Бачення _ Стимули Ресурси План дій = Тривога 

Бачення Вміння _ Ресурси План дій = Опір 

Бачення Вміння Стимули _ План дій = Розчарування 

Бачення Вміння Стимули Ресурси _ = Розпорошеність 

Кен Робінсон “ Школа майбутнього”  



Знання    Досвід Інформація 



Зворотний   зв’язок 


