
Нові виклики наступності 
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 Рішення колегії МОН України № 11/5-15 від 

8.12.2016 р. «Про політичну пропозицію до 

проекту Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 р.» 

 Розпорядження КМ України № 988-р від 

14.12.2016 р. «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 р.» 
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Мета розбудови нової 

української школи - 

підвищення якості й  

конкурентноспроможності 

освіти в нових економічних, 

соціокультурних умовах, 

інтеграцію її  

до європейського та 

світового освітнього 

простору  
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Неперервність освіти-взаємозв’язок, взаємоузгодженість 

і перспективність усіх її компонентів: мети, змісту, 

методів, організаційних форм навчання на суміжних 

щаблях освіти 
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Усебічно і правильно забезпечувати наступність 

початкової школи 

 з дошкільним періодом розвитку дітей 

 

6 



Закон України “Про освіту” 

Метою освіти є: 

  всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей;  

 формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей; 

  виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим 

людям і суспільству;  

  збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору. 
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Статус початкової освіти 

 Початкова освіта належить до першого рівня; він визначає 

здатність особи виконувати прості завдання у типових 

ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або 

навчання, виконувати завдання під безпосереднім 

керівництвом іншої особи (ст. 36, п. 3).  

 Початкова освіта здобувається, як правило, з 6 років, 

триває чотири роки і може здобуватися в окремих закладах 

освіти або у структурних підрозділах закладу освіти. (ст. 12, 

п. 3).  
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Із розділу “Загальні положення” 

 Учні та інші особи, які навчаються за будь-яким видом та 

формою, є вже здобувачами освіти.  

 Учень не одержує, а вчитель не дає освіту, її учень має 

здобувати.  

 Освіту учень здобуває не в навчальному закладі, а в закладі 

освіти.  

 У закладах освіти здійснюється освітній процес – система 

науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на 

його організацію, забезпечення та реалізацію.  
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Наступність та взаємодія –   

умова для створення освітнього простору 
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Напрями здійснення наступності у роботі 

ЗДО і початкової школи 

 

  науково-теоретичний  

  освітній  

  дослідницько-практичний 

  організаційно-управлінський  
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Виклик 1 

 Система неперервної освіти повинна носити державно-суспільний 

характер та забезпечувати, насамперед, наступність концепцій, 

стандартів освіти та освітніх програм 

12 



 Реалізуючи цей виклик, в основу здійснення наступності покладаються 

ключові позиції Концепції: формування життєвих компетентностей, 

реалізація ідей педагогіки партнерства, впровадження принципу 

дитиноцентризму, наскрізний процес виховання, мотивування до 

якісної педагогічної діяльності. 
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 Важливим кроком реформування є затвердження постановою КМУ від 

21.02.2018 № 87 і впровадження Державного стандарту початкової освіти.  
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https://ezavuch.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=42595
https://ezavuch.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=42595
https://ezavuch.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=42595
https://ezavuch.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=42595


 При цьому головний акцент слід зробити на визнанні особистісно-

орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до 

розв’язання оновлених завдань дошкільної та початкової освіти. 
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 У Стандарті закладено два важливих чинники, що впливають на якість 

освіти: ключова роль педагога, який стане провідником змін, і широкі 

права та повноваження для освітніх установ та освітянських 

спільнот.  
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Навчання за програмами 12-річної школи 

розпочинається з 1 вересня 2018 р.  

Діти, яким на початок навчального року виповнилося 

7 років, повинні розпочинати навчання цього ж 

навчального року ( ст. 12, п. 4).  

Особи з особливими потребами можуть розпочинати 

здобуття початкової освіти з іншого віку.  
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У Стандарті визначено  

  вимоги до обов'язкових компетентностей та 

результатів навчання здобувача освіти 

відповідного рівня; 

   загальний обсяг навчального навантаження 

здобувачів освіти;  

 інші складники, передбачені спеціальними 

законами (ст. 32). 
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 Мета початкової освіти — всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. 
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У початковій школі освітній 

процес може організовуватися 

за двома циклами  

(1–2 і 3–4 класи), 

поділ на які здійснюється з 

урахуванням вікових 

особливостей, фізичного, 

психічного та інтелектуального 

розвитку дітей.  
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Ключові компетентності: 

 вільне володіння державною мовою;  

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами;  

 математична компетентність;  

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;  

 інноваційність; 

  екологічна компетентність; 

  інформаційно-комунікаційна компетентність; 

  навчання впродовж життя; 

  громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей; 

  культурна компетентність;  

 підприємливість та фінансова грамотність; 

  інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 
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Наскрізні вміння: 

- читання з розумінням; 

- уміння висловлювати власну думку усно і письмово;  

- критичне та системне мислення;  

- здатність логічно обґрунтовувати свою позицію; 

- творчість, ініціативність;  

- вміння конструктивно керувати емоціями; 

- оцінювати ризики, приймати рішення; 

- розв'язувати проблеми; 

- здатність співпрацювати з іншими людьми. (ст. 12, п. 1) 
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Загалом, у стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання 

за 9 галузями: 
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 23. Загальний обсяг навчального навантаження учнів окреслено в 

Базовому навчальному плані початкової освіти 
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 Базовий навчальний план має такі чотири варіанти: 
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На підставі базового навчального плану можна 

здійснювати повну або часткову  

інтеграцію різних освітніх галузей 
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Про освітні програми 

 Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими 

установами, іншими суб'єктами освітньої діяльності та затверджуються 

відповідно до цього Закону та спеціальних законів.  

 Освітні заклади можуть використовувати типові програми, які затверджує 

МОН України, або інші освітні програми, які розробляються відповідно до 

цього Закону та спеціальних законів (ст. 33, п. 3). Освітні програми 

можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими 

освітніми потребами. (ст. 33, п. 4). 

  Педагогічна рада закладу освіти схвалює освітню програму закладу, 

її затверджує керівник. На основі освітньої програми заклад освіти 

складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію 

навчального процесу.  
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Результати навчання 

Компетентність – це динамічна комбінація 

знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, 

що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/ або 

подальшу навчальну діяльність.  

   (розділ 1, п. 15). 
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Виклик 2 

 Наступність у змісті початкової та дошкільної освіти має забезпечити 

взаємозв’язок програм, що відображають логіку розгортання освітнього 

процесу. 
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Виклик 3 

 Реформою освіти у відповідь на означені виклики передбачено низку 

стимулів для особистісного і професійного зростання, суттєві зміни й 

процесі й змісті освіти дорослих 
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Адреса сайту ОРМК-  

http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua  
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Організація освітнього середовища 
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Організація освітнього середовища 

36 


