
Велике слово – ШКОЛА. Це скарб найкращий 

кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута 

несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту.          

У вселюдському житті тільки той народ і бере 

перемогу, який має найкращу школу. 

                                    Софія Русова 

 

За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в 

найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися 

в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.  

Але традиційна українська школа не готує до цього.  

17 серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило для 

широкого обговорення першу версію “Концептуальних засад реформування 

середньої освіти”. З 1 вересня 2017 року 100 пілотних шкіл в Україні розпочали 

працювати за проектом нового Державного стандарту загальної початкової 

освіти. А з 1 вересня нинішнього навчального року реформа поширилась на всі 

навчальні заклади.  

8 листопада 2018 року 

відбулося перше засідання 

творчої групи викладачів 

коледжу «Нова українська 

школа: педагогіка 

партнерства». Проблема, над 

якою працює творча група: 

оптимізація освітнього процесу 

шляхом демократизації 

взаємовідносин викладача і студента, що виражається в нових підходах до 

навчання і створює можливість для розкриття творчої особистості, розвитку 

ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності студентів. 



Керівник групи – Марченко Т.В. оголосила мету та завдання творчої групи 

на поточний період. На засіданні розглядались такі питання: 

• Концептуальні засади реформування освіти в Україні. 

• Формула Нової української школи. Компетентнісний підхід. Формування 

ключових компетентностей. 

•   Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить 

дітям. 

Висвітлюючи перше 

питання, Дмитренко Н.І. вказала, 

що у Концепції наголошено на 

суб’єктності учіння, необхідності 

оволодіння учнями способами 

діяльності, досвіді взаємодії з 

іншими людьми. Метою загальної 

середньої освіти, визначеної в 

Проекті Закону України «Про 

освіту» є різнобічний розвиток, виховання та соціалізація особистості, яка 

усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, 

готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, 

трудової діяльності та 

громадянської активності”. 

Абрагам В.І. розкрила 

формулу Нової української 

школи та ключові 

компетентності для життя. 

Сьогодні недостатньо дати лише 

знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, 



взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві 

компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. 

Марченко Т.В. наголосила, що освітнє середовище створюється для 

заохочення самовизначення тих, 

хто навчається, та розвитку їхніх 

спроможностей, оскільки відомо, 

що люди, які контролюють те, що 

відбувається з ними, краще 

адаптовані до життя. Одним із 

важливих чинників для розвитку 

самовизначення і самоактуалізації 

є забезпечення можливості 

здійснювати вибір і, відповідно, 

приймати самостійні рішення, усвідомлюючи при цьому їх наслідки.  

Будь-яку освітню концепцію втілює вчитель. Саме тому в рамках 

засідання проведено тренінг «Критичне мислення як засіб розвитку учнів», на 

якому були презентовані окремі стратегії критичного мислення та проаналізовано 

умови їх використання на заняттях. Учасники творчої групи обмінювалися 

досвідом, обговорювали труднощі, які виникають у роботі. 

 

 

 

 


