
 
 

ПЕРЕГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ «НУШ: НОВІ 

ПРІОРИТЕТИ, НОВІ ВИМОГИ» 

 
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння 

застосовувати їх у повсякденному житті. 

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до 

їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку 

та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається 

відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. 

 

Докладніше про зміни 

Новий Стандарт початкової освіти з 2017/2018 навчального року 

успішно проходить апробацію у 100 школах по всій Україні. З 2018/2019 

навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по 

всій Україні. 

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі мають 

працювати за іншими підходами, тому протягом 2018-2019 років відбувається 

масштабне перенавчання вчителів початкової школи. Вони проходять як 

дистанційне навчання (онлайн-курс на освітній платформі EdEra), так і очні 

сесії, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплюють знання 

педагогів на практиці. 

 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about


 

Концепція  НУШ 

пропонує також впроваджувати 

інтегроване та проєктне 

навчання. Це сприяє тому, що 

учні отримують цілісне 

уявлення про світ, адже 

вивчають явища з точки зору 

різних наук та вчаться 

вирішувати реальні проблеми за 

допомогою знань з різних 

дисциплін. 

Міністерством розроблено нову 

модель оцінювання учнів у 

межах Нової української школи. 

Тепер замість звичних табелів у 

кінці року учні перших класів 

отримують Свідоцтво 

досягнень. Оновлена модель 

ґрунтується на формувальному 

оцінюванні, яке дає можливість зробити висновки саме щодо процесу навчання, 

а не тільки результату (кількості помилок) та поступу учня. 

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка 

чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в 

багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна 

база. 

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, 

увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного 

навчання. Саме такою є Нова українська школа. 

 

Докладніше про зміни 

Реформу НУШ розраховано на роки, адже неможливо швидко змінити 

освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни 

вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були 

невідворотними. 

Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, 

який регулює основні засади нової освітньої системи, а у лютому 2018 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


Кабінет Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. На 

черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, який більш 

детально розкриє зміни, закладені реформою. 

Новий Стандарт початкової освіти з 2017/2018 навчального року успішно 

проходить апробацію у 100 школах по всій Україні. З 2018/2019 навчального 

року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по всій Україні. 

 

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі мають 

працювати за іншими підходами, тому протягом 2018-2019 років відбувається 

масштабне перенавчання вчителів початкової школи. Вони проходять як 

дистанційне навчання (онлайн-курс на освітній платформі EdEra), так і очні 

сесії, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплюють знання 

педагогів на практиці. 

 

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ? 

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-

які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – 

умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному 

та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
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Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – 

обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу 

дає новий закон «Про освіту». 

Міністерство освіти і науки пропонуватиме типові навчальні програми, 

проте будь-який учитель чи авторська група може доповнювати їх або 

створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У 

цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, 

закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, 

учитель визначатиме сам. 

Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу 

навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою. Має запрацювати принцип 

«гроші ходять за вчителем»: педагоги зможуть підвищувати кваліфікацію за 

державні кошти не лише в Інститутах післядипломної педагогічної освіти, а й в 

обраних самими педагогами організаціях. Є лише дві вимоги: за п’ять років 

підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, а навчання має відбуватись 

щорічно. 

А щоб вмотивувати вчителів ще й фінансово, міністерство запровадить 

сертифікацію. Це добровільна перевірка, проходження якої надасть учителям 

20% надбавку до посадового окладу та звільнить від атестації. На початку 2019 

року стартував пілотний проєкт сертифікації вчителів початкових класів, у 

якому беруть участь понад 800 педагогів з усієї України. 

 



 

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ? 

НУШ – це відповідальна школа, і ми переконані, що навчальні заклади 

повинні отримати більше свободи дій. Адже відповідальність та свобода йдуть 

пліч-о-пліч. 

Тому закон “Про освіту” передбачає кадрову автономію. Тепер директор 

школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та 

звільняти педагогічних працівників. 

Окрім того, керівників шкіл (як і вчителів) уже приймають на роботу за 

строковим контрактом. Директор школи обирається за конкурсом. Одна 

людина зможе бути на цій посаді не більше двох термінів по 6 років (якщо 

особа призначається на цю посаду вперше, перший термін складатиме 2 роки). 

Після цього така людина зможе обіймати інші посади в цій школі або ж брати 

участь у конкурсі директорів у іншій школі. 

 

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ? 

Один із принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі – 

між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського 

самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси. 

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні 

заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та 

благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію 

про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних 

внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже 

складно обліковувати. 

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, 

адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших 

результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє 

середовище, впровадити навчання для життя. 

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною. 

З цією Інформацією докладніше ви можете ознайомитись на Сайті 

Міністерства освіти і науки України  https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-

shkola 

 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola


Запрошуємо до перегляду літератури,  яка наявна 

у фондах нашої бібліотеки! 
 

Нова українська школа: порадник для 

вчителя : навч.-метод. посіб. : [рек. МОН 

України] / Р. Б. Шиян, Н. З. Софій, 

О. В. Онопрієнко [та ін.] ; [за заг. ред. Н. М. 

Бібік ; відпов. за вид.: О. О. Бородіна, О. О. 

Кішко]. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 

207, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: в підряд. 

примітках. – Авт. зазначено в кінці книги. 

 
     Навчально-методичний посібник «Нова 

українська школа: порадник для вчителя» містить 

матеріали та практичні завдання, які допоможуть 

учителям створювати освітнє середовище, 

забезпечити різні форми інтегрованого навчання, 

залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, 

інших партнерів, оцінити власну практику в 

контексті освітніх новацій, здійснювати 

моніторинг розвитку учнів. 

 

  

 

 

     Можливості для реалізації соціально-

емоційного навчання в рамках реформи 

"Нова українська школа" : аналітичний 

огляд / Л. Гриневич, Т. Дрожжина, 

О. Глоба [та ін.] ; [за заг. ред. Лілії 

Гриневич, Світлани Калашнікової] ; ГО "Ін-

т лідерства, інновацій та розвитку". – 

Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 

2021. – 310, [1] с. : рис., табл.   

                                                                            
     В аналітичному огляді представлені 

результати системного аналізу можливостей та 

стану запровадження соціально-емоційного 

навчання у рамках реформи «Нова українська 

школа». Розкрито розуміння соціально-емоційного 

навчання та його значення у розвитку сучасної 

освіти.  

    Аналітичний огляд стане в пригоді управлінцям 

та дослідникам і дослідницям, які опікуються 



освітньою політикою, педагогам закладів загальної 

середньої освіти та науково-педагогічним 

працівникам і працівницям закладів вищої освіти. 

 

                                                                                                                    

 

     Логачевська, С. П. 

Діагностичні картки з 

математики. 2 клас  : навч. 

посіб. для Нової української 

школи / С. П. Логачевська. – 

Київ : Літера ЛТД, 2019. – 

96, [1] c. : рис., схеми. – [До 

всіх типових освітніх 

програм Нової української 

школи]. Зміст: 24 картки у 

двох варіантах ; Перелік 

очікуваних результатів до 

кожної теми посібника. 

 

    Пропоновані діагностичні картки можна використовувати для спостереження і 

вербального оцінювання результатів навчання згідно з Державним стандартом початкової 

освіти з метою підтримки навчального поступу учнів, аналізу реалізації навчальної 

програми та ухвалення рішення щодо корегування програмового матеріалу і методів 

навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів. 
 

 

    Кліщ, О. М.   
Технології  : альбом-посібник : 1 

клас / О. М. Кліщ. – Київ : Літера 

ЛТД, 2019. – 48, [1] с. : мал. – 

Зміст: Покрокові завдання і 

шаблони: аплікація; 

конструювання; ліплення; 

макетування; робота з 

природними і штучними 

матеріалами. 
    Альбом з курсу "Технології. 1 клас" 

(Оксана Кліщ) видавництва "ЛІтера 

ЛТД" можна використовувати як для 

навчання за програмою Шияна, так і 

за програмою Савченко. Містить 

посильні завдання, покрокові 

фотоінструкції та шаблони. 



 

     Козаченко, О. М.  Робочий 

зошит з математики. 2 клас  : 

до підручника "Математика" 

для 2 класу ЗЗСО (автор Н. П. 

Листопад) : навч. посібник 

/ Олександр Козаченко. – Київ : 

Літера ЛТД, 2019 . – 79, [1] c. : 

рис., схеми. – (Нова українська 

школа). 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Козаченко, О. М.  Робочий зошит з 

математики. 1 клас  : ( у 2 ч.) : навч. 

посібник : до підручника "Математика" 

для 1 класу ЗЗСО (автор Н. П. Листопад). 

Ч.2 / Олександр Козаченко. – Київ : Літера 

ЛТД, 2019 . – 48, [1] c. : рис., схеми. – (Нова 

українська школа). 
                                                                                              

 



 

      

 

   Шевчук, Л. В.  Українська 

мова  : робочий зошит : 2 клас : 

(у 2 ч.) до підручника 

"Українська мова та читання" 

для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2 ч.) (М. С. 

Вашуленко, О. С. Дубовик). Ч. 1 

/ Лариса Шевчук. – Київ : Літера 

ЛТД, 2019. – 63, [1] с. : іл., табл. 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    Козаченко, О. М.  Робочий зошит з 

математики. 1 клас  : (у 2 ч.) : до 

підручника "Математика" для 1 класу 

ЗЗСО (автор Н. П. Листопад) : навч. 

посібник. Ч.1 / Олександр Козаченко. – 

Київ : Літера ЛТД, 2019 . – 48, [1] c. : 

рис., схеми. – (Нова українська школа). 

 

 

      

 

     



 

      

      

 

 

 

  Зарольська, Л. І.  Українська мова  : 

робочий зошит : 2 клас (у 2 ч.) до 

підручника "Українська мова та 

читання" для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2 ч.) (Пономарьова К. 

І.). Ч. 1 / Л. І. Зарольська. – Київ : Літера 

ЛТД, 2019. – 64, [1] с. : іл. – (Нова 

українська школа). 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за увагу! 

Чекаємо Вас у нашій бібліотеці для 

ознайомлення з цікавими книгами! 

 

 

Підготував відділ комплектування та  

                        наукової обробки документів  


