
«Нова українська школа: 

компетенції - 

компетентність». 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

Устінова Тетяна Петрівна – 

методист з питань викладання 

математики та фізики 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
№ 988-р від 14 грудня 2016 року 
 
Про схвалення Концепції реалізації  
Державної політики у сфері  
реформування загальної середньої  
освіти "Нова українська школа"  
на період до 2029 року 
 
1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" на період до 2029 року, що додається. 
2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади розробити та подати у 
місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з 
реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням. 
 

Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН 

 



Основні тенденції 

 

• Кількість не означає якість 

• Більше дії менше слів 

• Наскрізні змістові лінії 

• Інтеграція 



ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

1 вересня 2018 року 



БАЗОВА ШКОЛА 

Запровадження наскрізних змістовних ліній  

• «Екологічна безпека та сталий розвиток»,  

• «Громадянська відповідальність»,  

• «Здоров'я і безпека»,  

• «Підприємливість та фінансова 

грамотність» 



СТАРША ШКОЛА – перехід до 

профільної школи 1 вересня 2018 

• Оновлені навчальні плани: 

• Скорочення кількості предметів 

• Інтегровані курси 

• Профільні (поглиблене вивчення) 

курси 

• Спецкурси 



Нова українська школа 

Концепція 

Компетентісний 

підхід Оновлення 

навчальних 

програм 
Автономія 

Мотивований 

вчитель 

Партнерство 



Нова українська школа: 9 змін 

1.  ДИТИНА — ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ 

2. БАТЬКИ – ПАРТНЕРИ 

3. УМОТИВОВАНИЙ ВЧИТЕЛЬ 

4. НАВЧАННЯ ЗБІЛЬШИТЬСЯ ДО 12 РОКІВ 

5. АВТОНОМІЯ ШКОЛИ 

6. СПРАВЕДЛИВЕ ФІНАНСУВАННЯ 

7. «ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ДИТИНОЮ» 

8. «ТАК» — ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

9. НОВА ШКОЛА — МЕНШЕ ІНТЕРНАТІВ 

(це відповідає змісту та акцентам на ключові 

компетенції освіти ХХІ століття) 



КОНЦЕПЦІЯ 

реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова 

українська школа” на період до 2029 року 

  Реформування педагогіки загальної 

середньої освіти передбачає перехід до 

педагогіки партнерства між учнем, 

вчителем і батьками, що потребує 

ґрунтовної підготовки вчителів за новими 

методиками і технологіями навчання, 

зокрема інформаційно-комунікативними 

технологіями. 



 

 

 Нова українська школа 
 Сучасний вчитель не має діяти в умовах 

непевності та наугад, адже за ним має стояти  потужна 

система державної підтримки, у першу чергу, саме у 

частині науково-методичного забезпечення.  


