


ЩО ТАКЕ НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА? 

Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої освіти, яку

зараз реалізовує Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчителів і

управлінців з освіти по всій Україні. Нова українська школа – це освіта нових

сенсів,дитиноцентризму і поваги до кожної людини. НУШ – це цікава,

практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона

– відкрита, чесна і націлена на співпрацю. Саме такими уже 1 вересня 2018

року всі школи країни зустрінуть нових першокласників та їхніх батьків.



Як навчатимуть дітей

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання.

Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а вчитимуться

використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. Для НУШ

створено новий Стандарт освіти і нові програми.

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.

Тобто формується ядро знань, на яке

накладатимуться уміння, як користуватись цими

знаннями, цінності та навички, що знадобляться

випускникам української школи в професійному та

приватному житті.



ЗАКОН “ПРО ОСВІТУ”ЗАКЛАВ ТАКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

1-А 1-Б 1-В 1-Г

Українська мова 5 5 5 5

Іноземна мова 2 2 2 2

Математика 3+1 3+1 3+1 3+1

Я досліджую світ

Мовно-літературна галузь 2 2 2 2

Математична галузь 1 1 1 1

Природнича галузь 1 1 1 1

Технологічна галузь 1 1 1 1

Соціальна і здоров’язбережна галузі 1 1 1 1

Громадянська та історична галузі 1 1 1 1

Музичне мистецтво 1 1 1 1

Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Фізична культура 3 3 3 3

Усього 19+1+3=23 19+1+3=23 19+1+3=23 19+1+3=23

Варіативна складова 1–1=0 1–1=0 1–1=0 1–1=0

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження   на учня 

20 20 20 20

Сумарна кількість навчальних годин

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи)

23 23 23 23



Оцінка – це не покарання. Вона має фіксувати, на

якому рівні перебуває дитина, і показувати ціль,

до якої має прямувати дитина. Саме тому в

першому і другому класах не буде балів, а

протягом усього навчання пропонується

використовувати вербальне оцінювання. Мета –

оцінити поступ кожної дитини, а не її

відповідність певному еталону. Адже для якогось

учня вивчити, скільки буде 2+2, може бути

складнішим завданням, ніж для іншого вивчити

всю таблицю множення. А отже, кожна дитина

має отримувати винагороду за свої старання і

розуміти, що робить успіхи. Також у кожної

дитини буде портфоліо особистих досягнень –

добірка усіх поробок і творів, які вона робитиме

на уроках.

ПРАВО НА ПОМИЛКУ

СПОНУКАЛЬНЕ А НЕ КАРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Помилка – це складова пізнання і дослідження. Саме тому в НУШ не каратимуть за помилки, а

спонукатимуть дитину самостійно їх виправити. Відсутність страху помилки – це запорука того, що

дитина залишатиметься вмотивованою, навіть якщо їй щось не вдаватиметься.



НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ



НОВИЙ УЧИТЕЛЬ

У 21 сторіччі учитель перестав бути

єдиним джерелом знань, а отже – він

повинен опанувати нову роль. З

ретранслятора він має перетворитись на

помічника, ментора дитини, який

супроводжує її у процесі пізнання і

досліджує світ разом із нею.





Дякую 
за увагу!


