
26 березня відбулося чергове засідання творчої групи «Нова українська 

школа: педагогіка партнерства». На розгляд  її учасників виносилися такі 

питання: 

 

 

 

 

 

 

 

• Діяльнісний підхід у навчанні.  

• Критичне мислення і вирішення проблем. 

• Освітнє середовище в НУШ. 

• Методики викладання у 1 класі. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

      Викладач педагогіки Савіна М.В. розкрила 

суть і переваги діяльнісного підходу в Новій 

українській школі, звернула увагу на особливості 

підготовки викладача до продуктивного заняття. 

       Марченко Т.В. зазначила, що зміни, які відбуваються в сучасному 

українському освітньому середовищі і віддзеркалюють тенденції розвитку 

світової освіти, вимагають від учителів переорієнтації навчально-виховного 

процесу. Орієнтування на критичне 

осмислення себе,  своїх вчинків, способів 

вирішення проблем залежить від уміння 

педагогів пов’язувати навчальний матеріал 

з проблемами, які хвилюють здобувачів 

освіти.  

         Використовуючи окремі технології 

критичного мислення, учасники зібрання давали відповіді на такі питання: 

«Що вирізняє критично мислячу людину?», «Як розвивати критичне 



мислення студентів?», «Які когнітивні цілі мають реалізовуватись на 

занятті?». 

       Керівник школи професійного росту молодого 

викладача Тихоліз В.О. наголосила, що в 

освітньому середовищі Нової української школи є 

баланс між навчальними видами діяльності, 

ініційованими вчителем, та видами діяльності, 

ініційованими самими дітьми. Таке середовище 

забезпечує можливості дітям робити власний 

вибір, можливості для розвитку нових та 

удосконалення наявних практичних навичок, 

отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших. 

  Також викладач розповіла про європейський досвід та підходи в 

організації навчального процесу провідних країн світу.  

Викладач трудового навчання з методикою  

Гордійчук О.М., розкриваючи особливості 

методики викладання трудового навчання, 

наголосила на практичній зорієнтованості освітньої 

галузі «Технологічна». Основне спрямування 

предметно-перетворювальної діяльності в 1-х 

класах передбачає розширення сенсорного досвіду 

дітей, розвиток моторики рук, координації рухів, 

формування пізнавальних процесів (сприймання, 

уваги, пам’яті, мислення та ін.), формування початкових прийомів роботи з 

ручними інструментами тощо. 

Слова Джона Дьюї: «Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо 

продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили вчора» звучать особливо 

актуально в умовах освітньої реформи Нової української школи. Адже 

вчитель повинен бути готовим до процесу оновлення педагогічної системи. 

Виробити в учня потребу та вміння навчатися впродовж життя може тільки 

той, хто сам постійно навчається. 


