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Питання для розгляду  

 
 Про особливості початкової освіти  в зв’язку з прийняттям у 

вересні 2017 р. Закону України «Про освіту». 

 Про остаточну версію проекту Державного стандарту початкової 

освіти. 

 Про проекти Типових освітніх програм для початкової освіти. 

 Про план заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» 

 Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних 

працівників для роботи в умовах Нової української школи 
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Адреса сайту ОРМК-  

http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua  
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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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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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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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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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Учасники освітнього процесу 

 здобувачі освіти; 

  педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; 

  батьки здобувачів освіти; 

  фізичні особи, які проводять освітню діяльність; 

  інші особи, передбачені спеціальними законами та 

залучені до освітнього процесу у порядку, що 

визначається закладом освіти. (ст. 52, п. 1). 

8 



Права вчителя на:  

 академічну свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній 

програмі;  

 педагогічну ініціативу;  

 розроблення та впровадження авторських програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання;  

 вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів 

освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, 

здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників.  9 



Права батьків 

 обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття 

дітьми відповідної освіти;  

  брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку 

дитини та/або індивідуального плану;  

 сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 

нею передбачених у програмі результатів навчання.  
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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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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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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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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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У Стандарті визначені  

 

обов'язкові результати, 

 

 а в освітніх програмах – очікувані.  
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У внутрішній системі забезпечення 

якості освіти керівник закладу 

здійснює організацію освітнього процесу та 

здійснення контролю за виконанням освітніх 

програм;  

функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти створює умови для 

здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти. 

 (ст. 26).  
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Відкритість і прозорість 

Заклади освіти у загальнодоступних ресурсах інформують:  

 про освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та 

перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною 

освітньою програмою;  

 додаткові освітні послуги;  

  про мову освітнього процесу; 

  матеріально-технічне забезпечення; 

   результати моніторингу якості освіти та ін. (ст. 30). 
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Про остаточну версію проекту ДС 

те, що закон називає 

обов’язковими результатами 

навчання, а в серпневій версії 

називалося загальними 

очікуваними результатами 

(ЗОРи), залишається в тілі 

документу, а пакет конкретних 

очікуваних результатів (КОРи) 

опускається на рівень типових 

освітніх програм. 
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У Стандарті і Типовій програмі про 

інтегровані рішення тільки йдеться 

як про бажану можливість, але самі 

вони з’являються вже на наступному 

кроці – бо їх може бути багато. Якщо 

вони базуються на Типовій освітній 

програмі, то їх не треба ніде 

затверджувати. 
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 Закон визначив перелік компетентностей, їх 

одинадцять. У загальній частині Стандарту визначили, 

як ці ключові компетентності можуть бути реалізовані 

на рівні початкової школи. 

 У Стандарті є пряма вказівка, що обов’язкові 

результати можуть досягатись раніше або пізніше 

закінчення певного рівня навчання. 

  Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі 

дозволяє розвивати всі ключові компетентності. 
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Організація освітнього середовища 
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Організація освітнього середовища 
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Організація освітнього середовища 
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Про підвищення кваліфікації вчителів 

 На першому етапі МОН рекомендує з 15 лютого до 6 березня провести 

настановчу очну сесію з підвищення кваліфікації педагогів НУШ, у 

березні–квітні – другу очну сесію, а в травні–червні – підсумкову очну 

сесію. 

 Також з 1 лютого вчителі мають розпочати проходження 

обов’язковогодистанційного курсу. 

 Другий етап підвищення кваліфікації для вчителів, які візьмуть перші 

класи у 2019 році, має розпочатись 1 вересня цього року. 

 Окрім того, пройти курси з підвищення кваліфікації рекомендовано 

заступникам директорів з навчально-виховної роботи у початкових 

класах та вчителям фізкультури та мистецтв, які навчатимуть учнів 

перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках. 
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Освітня програма 

 Освітня програма передбачає обов’язкову і вибіркову частини. 

Обов’язкова частина складається з очних сесій (60 год.) та 

дистанційного курсу (60 год.) і охоплює фахові навчальні модулі. 

 Вибіркова частина передбачає вільний вибір модулів в очному, очно- 

дистанційному або дистанційному форматах з урахуванням 

індивідуальних потреб педагогів загальною кількістю годин - 30 

академічних годин. 

 Навчальний план типової освітньої програми передбачає 150 

академічних годин, з яких 120 академічних годин – обов’язкова 

складова, і 30 академічних годин – вибіркова складова. 

 Під час третьої сесії відбуватиметься презентація авторського творчого 

продукту (проектів, технологічних портфоліо, навчально-методичних 

розробок, модельних програм та ін.). За успішного виконання програми 

учасник отримає відповідний документ. 
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Важлива інформація 

• Старт навчання – 1 лютого 2018 р. 

• Безкоштовний курс. 

• Матеріали доступні цілодобово (24/7). 

• Електронний сертифікат. 

• Один із етапів підвищення кваліфікації 

педагогів, які навчатимуть 1-й клас із 

вересня 2018 р. (відповідно до Наказу 

від 15.01.2018 р.) 

 

 

 

ed-era.com/nus 
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Онлайн-курс для вчителів початкової школи 

ПРОГРАМА КУРСУ 
 

Модуль 1. Загальний огляд. 

Модуль 2. Організація класу. 

Модуль 3. Інтегроване навчання. 

Модуль 4. Методики викладання у 1 

класі. 

Модуль 5. Нейропсихологія. 

Модуль 6. Інклюзія. 

ed-era.com/nus 
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Орієнтовні дати навчання  

вчителів початкових класів,  

які навчатимуть 1 клас з 1 вересня 2018 р. 

Настановча сесія - 23-24 лютого 

Очна сесія -15, 16, 17 березня 

Очна -11-15 червня 
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