
 

ЖИТТЯ ЗМУШУЄ ПРАЦЮВАТИ ПО-НОВОМУ! 

З вересня 2017 року по червень 2021 в Краснопільській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів проводився всеукраїнський експеримент за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти».  

 
Нова українська школа заклала ключові принципи нового Державного 

стандарту початкової освіти, над дотриманням яких упродовж чотирьох років 

працювали в пілотних класах досвідчені фахівці Криворотенко Л.А. та 

Півень Р.В., які вибудовували освітній процес зі своїми вихованцям з позиції 

цінності дитинства, радості пізнання, розвитку особистості, здорового 

способу життя та безпеки учнів.  

До впровадження експерименту крім учителів початкових класів були 

залучені також учителі англійської мови Трофімець Т.М., інформатики 

Заітченко Р.В., Щербак Н.М., музичного мистецтва Кулик О.О.  

Учасники пілоту Нової української школи постійно обмінювалися 

думками при плануванні та підготовці занять, обговорювали напрямки 

діяльності з метою досягнення очікуваних результатів. 

Саме завдяки творчій співпраці всіх педагогів, задіяних у пілотуванні, 

сформувалася дієздатна команда однодумців, креативних учителів, які 



успішно втілювали в життя ідеї Нової української школи впродовж чотирьох 

років. 

Важливу роль в організації експерименту відіграє фактор освітнього 

середовища, створеного в пілотних класах як такого, що повністю відповідає 

вимогам нового Державного стандарту початкової освіти і є комфортним для 

дітей. 

Здоров’язбережувальне, сучасне та ефективне новостворене освітнє 

середовище позитивно вплинуло на розвиток навчально-пізнавальної 

діяльності кожної дитини відповідно до потреб її віку та психофізіологічних 

особливостей, сприяло опануванню учнями ключовими компетентностями, 

вміннями та навичками, необхідними для переходу на ІІ рівень повної 

загальної середньої освіти та подальшого життя. 

Навчальні осередки допомогли вчителям створити певну систему, 

завдяки якій стало можливим заощаджувати час і належним чином 

організовувати роботу зі здобувачами освіти.  

Кожний день для юних експериментаторів Нової української школи 

розпочинався з ранкової зустрічі, під час проведення якої  учні ділилися 

своїми враженнями, новинами. Діти вчилися співпрацювати, розвивали свій 

емоційний інтелект. Проте головним призначенням ранкових зустрічей було 

встановлення дружніх стосунків між школярами.  

 



 

 
Згуртувати дитячий колектив допомогли також цікаве подання 

вчительками навчального матеріалу, групова робота, ігри та завдання 

розвивального характеру, сприятливий психологічний мікроклімат.  

Нестандартна, цікава й творча робота стала передумовою активної 

пізнавальної діяльності учнів, формувала в них зацікавленість у навчанні, 

сприяла емоційному й духовному зростанню, розвитку логічного мислення, 

творчої уяви дітей, їхньої самостійності.  



 
Уроки з використанням інтерактивних технологій проходили 

продуктивно, знімали закомплексованість в учнів з різними можливостями 

засвоювати програмовий матеріал.  

 
Серед основних позитивних змін нового стандарту є інтегровані уроки. 

Саме через предметну інтеграцію створювалися умови для формування в 

дітей цілісної картини світу, здатності сприймати предмети і явища 

різнобічно, системно та визначати практичне застосування вивченого. 



 
На заняттях з курсу «Я досліджую світ» учні пізнавали довколишній світ 

шляхом спостереження, дослідження, опрацювання різних джерел 

інформації. Серед методів дослідження провідна роль відводилася досвіду, 

якого набували учні, вивчаючи властивості природних об’єктів і явищ. Це, в 

свою чергу, сприяло формуванню матеріалістичного усвідомлення фактів і 

явищ природи, вихованню спостережливості, мислення, мовлення молодших 

школярів. 

Дітям надзвичайно подобалися інтегровані уроки, коли вони впродовж 

кількох годин всебічно розглядали певну тему, водночас навчаючись читати, 

рахувати, малювати, мислити, робити творчі проєкти. Учні навчилися в 

комплексі пізнавати світ, працювати в групах, розподіляти обов’язки між 

собою, визначати в групі спікера, презентувати свої роботи. 



 
Завдяки впровадженню інтегрованого курсу «Я досліджую світ» учні 

вміють здобуті знання практично застосовувати  в повсякденному житті. 

Вони легко спілкуються зі своїми однолітками й дорослими, розповідаючи 

про цікаві факти з їхнього шкільного життя. Діти вільно почувають себе в 

різних ситуаціях, залюбки експериментують.  

 
Поряд з технологією інтегративного навчання вчителями широко 

використовувалася в освітньому процесі технологія формування критичного 

мислення, насамперед, на уроках української мови. Завдяки даній технології 

педагоги мали змогу організувати дискусії та забезпечити участь в них усіх 

учнів класу, виявити власну думку кожного, пов’язати нову інформацію з 



уже засвоєною, навчати учнів критично розмірковувати на основі вивченого, 

а також уміло поєднувати колективну та індивідуальну роботу. 

Під час навчальної діяльності в пілотних класах учні успішно 

опановували ігрові методики, серед яких і навчання з LEGO. Виконуючи 

веселі завдання, вони тренували пам’ять, розвивали моторику і мислили 

творчо. Ігри з LEGO виступають засобом дослідження й орієнтації в 

реальному світі, просторі, часі. 

 

 
На заняттях учителі постійно дбали про комфортну психологічну 

атмосферу для кожної дитини, внаслідок чого учні не бояться висловлювати 

власну думку, помилятися, шукають відповіді на проблемні ситуації, 

самостійно ставлять запитання, проводять дослідження, формують та 



обговорюють ідеї, роблять висновки. Учні пізнають світ через практичну 

діяльність, віртуальні подорожі. 

Нові форми роботи сприяли ознайомленню дітей з основами акторської 

майстерності, режисури. Вони охоче декламують вірші, створюють реклами, 

комікси, виготовляють афіші, добирають костюми до образів казкових героїв. 

Все це стало можливим завдяки тому, що педагоги були вільними у 

доборі методів і прийомів, які давали змогу досягати кінцевої мети кожного 

навчального дня. 

Наприкінці навчального року практичним психологом школи Дядечко 

Н.І. було проведено діагностику психологічної готовності четвертокласників 

до переходу на ІІ рівень повної загальної середньої освіти. 

Психологічне вивчення здійснювалося за методиками: 

1. «Логічні задачі» А.З.Зака на вивчення розвитку мислення. 

2. Тест «Шкільної тривожності» Філіпса. 

3. Соціометрія на визначення статусу кожного учня в системі 

міжособистісних відношень в даному класному колективі. 

4. Анкета самооцінки, бесіда. 

Загалом за результатами психологічного дослідження встановлено, що 

переважна більшість учнів обох класів мають високий рівень розвитку 

вміння зрозуміти навчальне завдання. У дітей сформований мотив навчання 

на високому та середньому рівнях. 

Усі учні життєрадісні, активні, комунікабельні, вміють висловити свою 

думку, працювати в групах, творчі, цікавляться результатом своєї діяльності. 

Вони стали більш самостійними, впевненими в собі, приходять до школи з 

позитивним настроєм і великим бажанням до пізнання нового. Кожен клас - 

це міцна спільнота, яка вміє та охоче працює разом і готова до продовження 

навчання на ІІ рівні повної загальної середньої освіти. 



 

 
Висновки 

Що дало пілотування для здобувачів освіти, вчителів, дирекції нашої 

школи? 

Учні четвертих класів сьогодні – це вже помічники вчителя. Вони легко 

сприймають інновації, вміють генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя, 

стали більш відповідальними у досягненні поставленої мети. З легкістю 

долають перешкоди, самостійно знаходячи шляхи їх подолання. Діти вільно 

висловлюють свої міркування та презентують результати виконаної роботи. 

Спостерігається більша зацікавленість учнів у навчанні порівняно з 

випускниками 4-х класів попередніх років. 



Учителі сприймають і активно застосовують нові підходи до навчання 

учнів, постійно займаються самоосвітньою діяльністю. Їх фахова 

майстерність значно зросла. За 4 роки експерименту в учителів сформувалася 

потреба до самовдосконалення та саморозвитку задля досягнення кінцевого 

результату в освітньому процесі. Роль педагогів докорінно змінилася. Вони 

стали партнерами й менторами для своїх вихованців. 

Змінилися підходи й у здійсненні управлінської діяльності в умовах 

реформування Нової української школи. Вона спрямовується на підтримку, а 

не на контроль учителя. 

Дирекція нашої школи працювала й працює над реалізацією принципів 

педагогіки партнерства, залучаючи учнів і батьків до управління освітнім 

процесом. 

На етапі завершення здобуття пілотниками початкової освіти 

керівництво закладу дбає про створення необхідних умов для успішного 

переходу дітей на ІІ рівень повної загальної середньої освіти. 

Своїм першочерговим завданням вважаємо зробити все можливе, щоб у 

здобувачів освіти не згасла мотивація до навчання, а в педагогів – до 

інноваційної діяльності задля продовження пілотування та досягнення 

кінцевої мети. 

 

Ніна Терещенко, 

заступник директора з НВР 


