
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Нові тенденції розвитку
сучасної освіти

20 жовтня 2016 р.
СЗШ № 62

Устінова Тетяна Петрівна – методист з
питань викладання математики,

фізики, астрономії та питань
моніторингу якості освіти



У системі освіти XXI століття
будуть, на думку вчених,

проявлятися і впливати на
реалізацію ідеї розвитку цілісної

людської особистості такі
тенденції:

• Перша тенденція – гуманізація.
• Друга тенденція -

гуманітаризація освіти.
• Третя тенденція - національна

спрямованість освіти.
• Четверта тенденція -

відкритість системи освіти.
• П'ята тенденція - перенесення

акценту з навчальної діяльності
педагога на навчально-
пізнавальну, трудову, художню
та іншу діяльність учня.

• Шоста тенденція - перехід від
переважно інформативних форм
до активних методів.

• Сьома тенденція - створення
умов для самоствердження,
самореалізації.

• Восьма тенденція - перетворення
позиції педагога і позиції учня в
особистісно-рівноправні.

• Дев'ята тенденція - творча
спрямованість освітнього процесу.

• Десята тенденція – перехід  до
розвивальних способів організації
педагогічного процесу, що
передбачає стимулювання,
організацію творчої, самостійної
діяльності учнів.

• Одинадцята тенденція - оцінка
результату діяльності системи
освіти.

• Дванадцята тенденція -
безперервність освіти, що триває
упродовж всього життя людини.

• Тринадцята тенденція -
нероздільність навчання і
виховання, що полягає в їх
органічному поєднанні.



Стратегії розвитку вітчизняної
освіти у новому навчальному році
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Важливі завдання сучасної шкільної освіти
• Підвищення конкурентноспроможності освіти в сучасному освітньому

просторі (постійний моніторинг якості освіти через узгодження потреб
особистості та надання освітніх послуг).

• Оновлення змісту, форм та методів навчання на основі системного та
синергетичного, суб’єктивного, компетентнісного, андрагогічного підходів.

• Консолідація зусиль суб'єктів відкритого освітнього простору з метою
забезпечення розвитку індивідуальності учня, зміцнення й збереження його
фізичного, психологічного здоров'я.

• Запровадження в навчально-виховний процес перспективних наукових
досягнень, інноваційних технологій; активне використання медіа ресурсів у
системі організації навчального-виховного процесу.

• Реалізація інклюзивних підходів через організацію спеціальної підготовки
педагогів загальноосвітніх установ до роботи в інклюзивних класах.

• Активізація медіа та інформаційної грамотності  учнів, починаючи з
першого класу.

• Вдосконалення змісту шкільної освіти в напрямку формування
громадянських й патріотичних цінностей та умінь.
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Пріоритети в організації
навчально-виховного процесу в знз

Створення
сприятливих умов для
виявлення і розвитку

здібностей учнів

Створення
сприятливих умов для
виявлення і розвитку

здібностей учнів

Задоволення потреб та
інтересів учнів,

батьків та
громадськості

Задоволення потреб та
інтересів учнів,

батьків та
громадськості

Формування
громадянських та

патріотичних
цінностей особистості

Формування
громадянських та

патріотичних
цінностей особистості

Розвиток навчально-
пізнавальної

активності та творчої
самостійності

Розвиток навчально-
пізнавальної

активності та творчої
самостійності



Сучасний
учитель
(педагог,

вихователь)

Сучасний
учитель
(педагог,

вихователь)

Організатор
(організує, засновує,

налагоджує, упорядковує)

Організатор
(організує, засновує,

налагоджує, упорядковує)

Консультант
(дає поради, контролює,

оцінює, узагальнює,
аналізує якість інформації)

Консультант
(дає поради, контролює,

оцінює, узагальнює,
аналізує якість інформації)

Новатор
(людина, яка вносить,

здійснює нові ідеї,
прийоми тощо)

Новатор
(людина, яка вносить,

здійснює нові ідеї,
прийоми тощо)

Комунікатор
(спец фахівець з

спілкування та обміну
інформацією)

Комунікатор
(спец фахівець з

спілкування та обміну
інформацією)

Тьютор
(людина, яка забезпечує
індивідуальне навчання -

вчитель, вихователь,
наставник)

Тьютор
(людина, яка забезпечує
індивідуальне навчання -

вчитель, вихователь,
наставник)

Модератор
(має більш широкі
права - зменшує,

стримує)

Модератор
(має більш широкі
права - зменшує,

стримує)

Мотиватор
(розширює свідомість,

побуждає до дії)

Мотиватор
(розширює свідомість,

побуждає до дії)

??????????



Фахові конкурси учителів
Семінари, зустрічі, коучинги
Вебінари, он-лайн семінари
Тренінги, круглі столи
Авторські творчі майстерні

Консультації
Конкурси розробок
Виставки
Конкурси кабінетів



Організаторами щорічного конкурсу педагогічної
майстерності для вчителів середніх загальноосвітніх

навчальних закладів «Сучасний урок» є  Інститут
педагогіки Національної Академії педагогічних наук

України та Центр інноваційної педагогіки управління
освіти та науки Дніпропетровської міської ради



Конкурс «Сучасний урок – 2017»
в номінації МАТЕМАТИКА

Умови участі в конкурсі на сайті http://uon.dnepredu.com/
V. Організація проведення Конкурсу і визначення переможців.
Конкурс проходить в три етапи:
І етап (листопад-грудень) – на рівні навчального закладу. Конкурсне журі
навчального закладу визначає переможців і направляє конкурсні роботи
(розгорнуті плани уроків) до міського методичного центру до 10 січня. Кожна
робота супроводжується листом-заявкою (Додаток 1).
ІІ етап (січень-лютий) – на міському рівні. Конкурсне журі Центру інноваційної
педагогіки управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради визначає
переможців і направляє роботи до Інституту педагогіки НАПН України.
ІІІ етап (березень-квітень) – на рівні Інституту педагогіки НАПН України.
Конкурсне журі Інституту проводить експертну оцінку поданих  робіт і
підтверджує (або не підтверджує) визначені результати Конкурсу.
VІ.  Оформлення роботи.

За результатами І етапу Конкурсу надається розгорнутий план уроку на
паперовому та електронному носіях для подальшої участі в Конкурсі.
Формат аркуша – А4. Орієнтація – книжкова. Інформація подається у
форматі *.doc (MS Word); розмір шрифта 14; основний шрифт Times New Roman
через 1,5 інртевала; абзацний відступ – 1см; поля: зверху і знизу – 20мм, ліворуч
– 20мм, праворуч – 10мм.
Пропонується така структура плану розгорнутого уроку (Додаток 2).
На паперовому та електронному носіях додається також наочна
інформація до уроку (схеми, таблиці, репродукції, відеоматеріали тощо).

http://uon.dnepredu.com/
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