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«Краще – ворог хорошого. Ефективний план, що може бути виконаний
зараз, кращий, ніж досконалий план, що може бути виконаний в наступному
кварталі».
Доналд Дж. Краузе, «Шлях лідера»

Концепція Нової української школи, описана у попередньому розділі, передбачала
розроблення нового Державного стандарту початкової загальної освіти, процес
якого розпочався у середині 2016 року, а в липні 2017 року відбулося його
громадське обговорення.

Важливо зазначити, що процес розроблення Стандарту здійснювався у відкритому експертному діалозі, до якого були залучені найкращі педагоги-практики,
науковці, громадські активісти, представники батьківських спільнот, міжнародні
консультанти – понад 80 фахівців із різних регіонів України взяли участь у цьому
процесі. Таке широке залучення було зумовлено, зокрема, численними цільовими
групами, які будуть користуватися Стандартом початкової освіти.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
Це, насамперед:
Учителі початкових
класів, які:

•
•
•

Керівники шкіл, які:

•

працюватимуть за новою Модельною
навчальною програмою, затвердженою
Міністерством освіти і науки України;
укладатимуть навчальні програми предметів
та курсів.
розроблятимуть робочі навчальні плани на основі Типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України;
створюватимуть належне освітнє
середовище.
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Управління освіти
органів місцевого
самоврядування, які:

Обласні органи управління освітою, які:

Міністерство освіти
і науки України, яке:

•
•
•

забезпечуватимуть впровадження нового
Державного стандарту початкової освіти.

•

забезпечуватиме впровадження нового
Державного стандарту початкової освіти;
затверджує Модельні навчальні програми,
Типовий навчальний план;
організовуватиме забезпечення навчальнометодичними матеріалами;
підтримуватиме національну електронну
платформу.

•
•
•
•

Батьки, які:

будуть супроводжувати впровадження
нового Стандарту початкової освіти;
забезпечуватимуть належні умови освітнього
процесу.

•
•

розумітимуть логіку організації освітнього
процесу;
сприятимуть розвитку компетентностей своїх
дітей;
бачитимуть можливості своєї участі в освітньому процесі.

Тож, спробуємо коротко описати новий Стандарт початкової освіти, щоб зрозуміти логіку його організації.

НОВА
ШКОЛА
ПРОСТІР ОСВІТИ
ДЛЯ СУЧАСНИХ
УКРАЇНЦІВ

НАСКРІЗНІ ВМІННЯ
розв’язую
проблеми

розвиваю власний
емоційний інтелект

критично мислю

досліджую

творчо мислю
(креативність)

організовую
свою діяльність

співпрацюю

рефлексую

ефективно
спілкуюся

читаю
вдумливо
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ПРИНЦИПИ СТАНДАРТУ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Проект Стандарту початкової освіти ґрунтується на таких принципах:
1. Презумпція
талановитості
дитини.

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона
будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься
відокремлення дітей на підставі попереднього відбору
на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

2. Цінність
дитинства.

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.

3. Радість
пізнання.

Організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для
збільшення часу на рухову активність і творчість дитини.
Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності.

4. Розвиток
особистості.

Замість «навченої безпорадності» – плекання самос
тійності та незалежного мислення. Підтримка з боку
вчителя / вчительки розвиватиме у дітей самоповагу та
впевненість у собі.

5. Здоров’я.

Формування здорового способу життя і створення умов
для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

6. Безпека.

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і
цькування.

Проект Стандарту початкової освіти передбачає поділ на 2 цикли,
які враховують особливості фізичного, психічного і розумового
розвитку дітей:
I цикл

II цикл

1-2 класи

3-4 класи

Стандарт початкової освіти 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).
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ЗМІСТ ОСВІТИ: ОСВІТНІ ГАЛУЗІ
Зміст освіти у проекті Державного стандарту початкової освіти відповідає таким
освітнім галузям:

Інформативна

Мовно-літературна:
українська мова і література,
мови і література
національних меншин,

Соціальна і здоров’язбережна

іншомовна освіта

Математична

Фізкультурна

Природнича

Громадянська та історична

Технологічна

Мистецька

Кожна освітня галузь супроводжується індексом, який у таблиці державних вимог
зазначає обов’язкові результати навчання.
Наприклад, Мовно-літературна галузь – МОВ
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У межах кожної освітньої галузі зазначаються:
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня / учениці.

Мета освітньої галузі: «компетентнісний потенціал» освітньої галузі.

Загальні цілі: вміння, які розвиває галузь.

Загальні очікувані результати (ЗОРи): вказують на рівень розвитку
кожного вміння на завершення циклу (1-2 кл. і 3-4 кл.).

Змістові лінії, які відображають зміст освітньої галузі, окреслюють її
внутрішню структуру та систематизують конкретні очікувані результати. Для кожної освітньої галузі визначені «змістові лінії» – від 3 до 6.

Конкретні очікувані результати (КОРи), які визначають обов’язковий
зміст, «ядро знань».

Наприклад:
У природничо-освітній галузі для 1-2
кл. ЗОР може бути таким: «Відповідально дію в довкіллі, дбаю про його чистоту,
доглядаю за рослинами і тваринами».
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Стандарт початкової освіти реалізується через навчальні програми
предметів та курсів.

Навчальна програма предмета або курсу описує:

•
•
•
•

зміст предмета та курсу відповідно до очікуваних результатів, визначених
Стандартом початкової освіти, викладений у логічній послідовності;
підходи до інтегрування предмета та курсу за тижневими темами,
проблемами, проектами, блоками тощо;
навчальну діяльність та умови її виконання;
засоби оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальні програми предметів та курсів створюють учителі
безпосередньо на основі Стандарту початкової освіти
або за зразком Модельної навчальної програми –
самостійно або об’єднавшись у професійні спільноти / мережі.
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МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ
Модельні навчальні програми затверджує Міністерство освіти і науки
України. До їх створення залучається експертна спільнота. Модельна
навчальна програма містить:

• підходи до впорядкування та інтеграції змісту предметів або
курсів відповідно до конкретних очікуваних результатів,
визначених Стандартом початкової освіти;

• види навчальної діяльності;
• засоби оцінювання навчальних досягнень учнів.

Модельні навчальні програми розміщені на сайті Нової української школи:
www.nus.org.ua.
1. Модельну
навчальну програму
сконструйовано на
основі потижневого
планування

освітнього процесу з окресленням теми тижня й
очікуваних результатів за галузями, які вчитель /
вчителька реалізовуватиме впродовж тижня. Більшість цих результатів має стратегічний характер,
що й зумовлює їх повторюваність впродовж першого циклу навчання (1-2 класи) для формування
вмінь і поглиблення знань учнів.
Очікувані результати, відповідно до яких укладається зміст навчальних програм, уточнюються на
кожен тиждень навчання з урахуванням послідовності розвитку конкретних умінь та визначених тем
(проблем чи проектів) тижня, на основі яких здійснюється інтеграція.
Відповідно до очікуваних результатів тижня та визначених тем учитель / учителька планує навчальну діяльність.

2. Модельну
навчальну програму
розроблено на
основі проблемнопошукового підходу

У рамках тижня окреслено ті проблеми / дослідницькі чи проблемні запитання, які стануть основою інтег
рації та стрижнем освітнього процесу.
На розсуд учителя / учительки ці проблемні запитання можна розглядати впродовж одного дня або ж – у
разі освітніх потреб чи посиленого інтересу дітей –
впродовж двох днів.
Програма та навчально-методичні матеріали заохочують до того, щоб учителі через спостереження й
рефлексію з’ясовували очікування, потреби учнів і
моделювали інші проблемні запитання / ситуації, спираючись на ініціативу самих дітей.
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3. Модельна
навчальна програма

містить завдання для педагога, які він ставить перед собою в рамках тижня, а також знання і вміння
учнів (безвідносно до галузей) після розгляду проб
лемних запитань.
Навпроти кожного виду діяльності подано, які очікувані результати можуть досягти учні, на чому
має акцентувати увагу учитель / учителька під час
реалізації цих завдань.
За окресленим індексом ці результати можна легко
співвідносити з конкретними очікуваними результатами, вміщеними у проекті Стандарту, позначати їх,
щоб відстежувати системність досягнення цих результатів та правильно планувати освітній процес.

Приклад
Проблемне запитання:
«Навіщо мені ходити до школи?
Що я очікую від шкільного життя?»

№
з/п
І.

Приклади навчальної
діяльності
Ранкова зустріч.
Знайомство.

Виконання пісні про
школу.
«Веселий» оркестр.

Очікувані результати учіння

Індекс
конкретного
очікуваного
результату

З увагою сприймає усні репліки
вчителя й однокласників
(вітання, знайомство, запитання,
прохання) й доречно реагує на
усну інформацію в діалозі.

2 МОВ 1.1-1

Співає улюблені дитячі пісні

2 МИО1.1-1

Слухає музичні твори про школу, 2 МИО 3.3-1
дітей/ дитинство, висловлює свої
враження, вподобання.
Створює супровід (оплесками,
шумовими музичними
інструментами) до пісні, що
виконує.
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ІІ.

Діалог / сюжетнорольова гра на тему
«Чого я хочу навчитися
в школі?»

Ставить запитання до усного
повідомлення й відповідає на
запитання.

Ділиться своїми почуттями та
емоціями від прослуханого й
побаченого.

Пояснює важливість навчання у
школі. Бере участь у сюжетнорольовій грі.

2 МОВ 1.2-1
2 МОВ 2.3-1
2 СЗО 4.1-3

2 МОВ 1.7-4

Висловлює власну думку,
2 МОВ 1.5-1
відповідаючи на запитання «Чого
можна навчитися в школі?»
ІІІ.

«Руховий»
(математичний) диктант
(для закріплення понять
ліворуч, праворуч,
прямо).

Встановлює відносне розміщення 2 МАО 4.1-1
об’єктів на площині та в
просторі (лівіше, правіше, вище,
нижче тощо), використовуючи
математичну мову.

IV.

Створення малюнка
«Школа моєї мрії»,
зокрема на подвір’ї
школи.

Малює графічними матеріалами. 2 МИО 1.1-5
Відтворює графічні знаки за
зразком.

2 МОВ 3.1-1

Автограф під малюнком.
V.

Рефлексія. Відгадування Відгадує й загадує загадки,
загадок.
складє власні загадки.

2 МОВ 4.2-2

Кожен вид навчальної діяльності супроводжується докладним описом та орієнтовними навчально-методичними матеріалами для вчителів, що дає можливість
педагогам заощадити час на пошуки необхідних ресурсів.
Електронна версія цих матеріалів допоможе збільшувати пропоновані ілюстрації,
дописувати до них власні завдання, забезпечувати необхідну кількість копій цих
матеріалів для використання у класі.
Багато запропонованих видів діяльності може бути розгорнуто до денного проекту.
Більшість орієнтовних видів навчальної діяльності відображає синергетичний
підхід до освітнього процесу, коли виконання завдань із різних галузей,
їх взаємопроникнення та переплетення підсилюють ефекти навчання,
сприяють конструюванню знань, а не їх відтворенню, що демонструє
партнерський підхід до освітнього процесу, задекларований Концепцією
«Нова українська школа».
Інтегрований підхід, відображений не тільки через специфічні «синергетичні»
завдання, що моделюють життєві ситуації, з якими стикаються діти, а й через
курс «Я досліджую світ».
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БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Базовий навчальний план є складовою частиною Стандарту початкової освіти, що
визначає:

•
•
•
•

структуру початкової освіти й перелік освітніх галузей;
погодинне співвідношення між освітніми галузями;
загальнорічну кількість годин;
гранично допустиме навантаження учнів.

Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники. Інваріантний
складник змісту формується як обов’язковий для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності. 3міст інваріантного складника подано через освітні галузі, сукупність яких необхідна і достатня
для загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
На основі Базового навчального плану Міністерство освіти і науки України
затверджує Типовий навчальний план.
Типовий навчальний план розподіляє навчальний час між навчальними предметами, курсами згідно із співвідношенням між освітніми галузями, яке визначене
Базовим навчальним планом.
У Типовому навчальному плані відображається інтеграція різних освітніх галузей.
У процесі інтеграції додається кількість навчальних годин, передбачених на кожну
освітню галузь.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Робочий навчальний план закладу освіти розробляється навчальним закладом на
основі Типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України. У робочому навчальному плані конкретизується варіативний складник
Базового навчального плану.
Зокрема, варіативний складник передбачає години, які можна використати
додатково на вивчення предметів / освітніх галузей інваріантного складника,
індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.
Варіативність змісту початкової освіти реалізується і через запровадження в навчальних програмах 20% резервного часу, що створює простір для задоволення
освітніх потреб учнів, вирівнювання їхніх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
11

Нова українська школа. Порадник для вчителя.
Розділ 2. Путівник по стандарту пачаткової школи.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Календарне планування здійснюється вчителями на підставі навчальних програм
у довільній формі. Воно визначає послідовність та тривалість окремих елементів
навчальної діяльності (ігор, занять, уроків тощо). Співвідношення часток освітніх
галузей, що реалізуються через інтегровані курси або окремі предмети може відрізнятися за тижнями. Баланс навчального часу між галузями періодично унормовує учитель / учителька, який / яка також самостійно щотижня приймає рішення
про розподіл 20-відсоткового резерву часу.
Пояснення для вчителів
із використання проекту Стандарту початкової освіти
Учительство може використовувати новий Стандарт початкової освіти для створення навчальних програм предметів або курсів.
Навчальні програми предметів або курсів розробляють учителі з урахуванням мети
і загальних цілей у рамках кожної з дев’яти освітніх галузей.
Обов’язкові елементи навчальної програми предмета або курсу
Елемент

Пояснення

Предмет або курс може охоплювати весь
зміст освітньої галузі або його частину, а
також поєднувати зміст різних галузей.
Залежно від цього надається назва.
Назва предмета
або курсу

Наприклад:

•

•
Освітня галузь
або галузі
(якщо предмет
або курс
інтегрований),
вивчення яких
передбачається
в рамках
конкретної
програми

«Іноземна мова (англійська)» – предмет, який охоплює іншомовну освіту
в мовно-літературній освітній галузі.
«Я досліджую світ» – інтегрований
курс, який охоплює сім освітніх галузей

Освітня галузь – складник змісту освіти,
що відображає певну сферу вивчення
або об’єднує споріднені сфери.
У програмі зазначаються:

•
•

галузь, до якої належить предмет
або курс (або галузі, які він поєднує);
орієнтовний навчальний час, відведений на кожну галузь*.
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Звідки взято
інформацію
Базовий
навчальний план
Типовий
навчальний план
МОН
Робочий
навчальний план
закладу освіти
Модельна (типова)
навчальна
програма

Розділ «Державні
вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учня/
учениці»
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Мета галузі визначає її «життєву місію» та
відображає «компетентнісний потенціал».
Мета
і загальні цілі

Загальні цілі вказують, які вміння розвиває галузь.
Кожній цілі відповідає конкретна група
вмінь.
У програмі вказуються мета і загальні
цілі освітньої(іх) галузі(ей), які становлять
зміст програми.

Загальні
очікувані
результати
(ЗОР) навчання
в рамках курсу

Змістові лінії

Конкретні
очікувані
результати
(КОР)

Загальні очікувані результати вказують
на рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу (1-2 кл. і 3-4 кл.).
У програму вносяться загальні очікувані
результати, які відповідають загальним
цілям освітньої(іх) галузі(ей) навчальної
програми

Зміст кожної освітньої галузі відображено
у змістових лініях, які окреслюють її внут
рішню структуру та систематизують конк
ретні очікувані результати галузі.
Під час підготовки навчальної програми
зазначаються змістові лінії відповідних
освітніх галузей.

Конкретні очікувані результати визначають обов’язковий зміст, «ядро знань».
Через засвоєння цього «ядра знань» відбувається розвиток умінь згідно із загальними цілями відповідних галузей.
Кожен конкретний очікуваний результат
прив’язаний до загальної цілі освітньої
галузі і конкретного загального очікуваного результату за допомогою системи
індексів.
Конкретні очікувані результати впорядковуються в логічній послідовності за тижнями.
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Відповідний(і)
підрозділ(и)
освітньої(іх)
галузі(ей) у
розділі «Державні
вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учня /
учениці»

Таблиця «Загальні
очікувані
результати»
в рамках
відповідної(их)
освітньої (іх)
галузі(ей) (розділ
«Державні
вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учня/
учениці»)
Таблиця «Змістові
лінії та конкретні
очікувані
результати» в
рамках відповідної
освітньої галузі
(розділ «Змістові
лінії та конкретні
очікувані
результати»)

Таблиця «Змістові
лінії та конкретні
очікувані
результати в
рамках відповідної
освітньої галузі»
(розділ «Змістові
лінії та конкретні
очікувані
результати»)
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Очікувані
результати
тижня

Очікувані результати тижня відображають
кроки на шляху до досягнення відповідного конкретного очікуваного результату.
Кожен очікуваний результат тижня прив’язаний до конкретного очікуваного результату за допомогою системи індексів.

Модельна (типова)
навчальна
програма

Навчальна
діяльність
та умови її
виконання

Вказуються:
види навчальної діяльності, які здійснюватимуться під час реалізації програми:
 групова робота
 рольові ігри
 експерименти
 спостереження
 проекти тощо
умови їх виконання:
 місця проведення
 необхідні засоби і ресурси тощо
Орієнтовна навчальна діяльність укладається за днями тижня відповідно до сформульованих на цей тиждень очікуваних
результатів.

Національна
електронна
платформа

Перелік
навчальних
ресурсів

Вказуються навчальні ресурси (відповідні
навчально-методичні комплекти, підручники, посібники, медіаресурси, ігри тощо),
які співвідносяться з відповідними розділами програми.
Навчальні ресурси добираються до зап
ланованої навчальної діяльності.

Національна
електронна
платформа

Перелік засобів
спостереження
і оцінювання

Вказуються види засобів спостереження, які дають змогу оцінювати навчальний
досвід кожної дитини у класній кімнаті,
наприклад:
записи життєвих епізодів;
списки перевірки і облікові картки;
фото-і відеофікасацію;
учнівські та учительські портфоліо;
питання для самооцінки учнів;
письмові тести.

Національна
електронна
платформа

•

•

•
•
•
•
•
•
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Корисні ресурси:
Національна електронна платформа
Міністерство освіти і науки України створює і підтримує електронну платформу,
яка допомагає учителям конструювати навчальні програми предметів або курсів і
містить:

• методичні рекомендації з конструювання навчальних програм предметів
та курсів;

• навчальні курси згідно з конкретними очікуваними результатами за
освітніми галузями;

• засоби оцінювання навчальних досягнень учнів.

Електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.inf.ua
Електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.org.ua
Бібліотека реформатора.
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