
 Якщо вчитель став другом 

дитини, якщо ця дружба осяяна 

благородним захопленням, поривом до 

чогось світлого, розумного, у серці 

дитини ніколи не з’явиться зло. 

 Василь Сухомлинський. 

 

19 грудня 2018 року відбулося засідання творчої групи «Нова 

українська школа: педагогіка партнерства». На 

засіданні розглядались такі питання: 

 Педагогіка партнерства – новий формат 

педагогічної діяльності. 

 Ефективний план уроку. Система управління 

класом «Classroom Management» 

 Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання. 

Переваги інтегрованого навчання Формування 

міжпредметних компетенцій у процесі тематичного 

навчання. 

Останнім часом дуже багато дискусій точиться щодо новітніх підходів 

до педагогічної співпраці вчителя з батьками, так званої педагогіки 

партнерства, та й, зрештою, щодо його вагомого впливу та значимості у 

вихованні молоді, правильності вибору самої 

методики діяльності. 

      Викладач іноземної мови Васильчук Н.В., 

підготувавши повідомлення з даного питання, 

наголосила, що педагогіка партнерства, орієнтація 

на учня, виховання на цінностях –складові 

концепції Нової української школи, що спрямовані 

на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, 

батьками та суспільством.  

Та слід пам’ятати, що кожна особистість неповторна, наділена від 

природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. А місія 



школи  загалом й учителя зокрема – допомогти розкрити та розвинути ці 

здібності, таланти і можливості на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками. 

Специфіка освітянської праці базується на тому, що вчителі постійно 

проектують прогнозований результат, орієнтуються на перспективу. Через те 

надзвичайно важливо, що Нова українська школа працюватиме на засадах 

«педагогіки партнерства». 

Викладач педагогіки Марченко Т. В., висвітлюючи питання про систему 

управління класом «Classroom Management», 

продемонструвала відеоматеріали з онлайн-курсу 

для вчителів початкових класів, розробленого 

онлайн-студією EdEra.  

Завідувач практики Антонюк Н.А. розкрила 

переваги, види, завдання інтегрованого навчання та 

поділилася досвідом організації та проведення 

інтегрованих занять для студентів. Ніна 

Анатоліївна підкреслила, що інтегроване навчання 

— це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта 

розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі 

дисципліни. Викладач Дмитренко Н.І., взявши участь у обговоренні, вказала, 

що предметні межі (роздільники) зникають, коли 

вчителі заохочують здобувачів освіти робити 

зв’язок між дисциплінами і спиратися на знання і 

навички з кількох предметних областей. Учням 

потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і 

навичок з різних дисциплін і критичного 

оцінювання того, як всі ці частини взаємодіють. 

Учасники творчої групи ділилися досвідом із 

використання елементів інтегрованого навчання на 

заняттях,  розкривали складові ефективного заняття, а також обговорювали 

можливості проведення бінарних занять. 


