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ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ 

Проект Державного стандарту початкової освіти. 

Засади Нової української школи. Моделювання навчальної програми 

Вступ 

Від червня 2016 року триває робота над проектом Державного стандарту початкової 

освіти, який покликаний змінити філософію початкової освіти, запровадити засади Нової 

української школи, підвищити якість освіти й забезпечити рівний доступ до неї. До 

створення документа долучилися педагоги-інноватори з різних регіонів України, 

представники громадського сектору, науковці, батьки. 

Робота над Стандартом перебуває на завершальній стадії – відбувається обговорення 

проекту документа в експертному середовищі, на початку серпня проект Державного 

стандарту початкової освіти з’явиться у публічному просторі, а наприкінці серпня – його 

похідний документ – Модельна навчальна програма. Щоб Стандарт став корисним 

документом для вчительства, яке, з одного боку, прагне більше простору до творчості, а з 

іншого – відчуває побоювання за впровадження змін, потрібна серйозна робота над його 

впровадженням – обговорення в учительському середовищі, різноманітна навчальна 

діяльність, пілотування документів, що й заплановано впродовж 2017/18 н.р.  

Мета та цілі:   

Учасники: 

 Ознайомляться із структурою проекту Державного стандарту початкової освіти, його 

метою, пріоритетами.  

 Навчаться користуватися документом залежно від потреби: для творення навчальної 

програми та для її модифікації.  

 Навчаться планувати навчальну діяльність відповідно до загальних і конкретних 

очікуваних результатів проекту Стандарту.  

 Навчаться верифікувати, наскільки навчальна діяльність відповідає вимогам Стандарту. 

 Усвідомлять суть Нової української школи у проекції на початкову освіту.  

Огляд теми 

Вправа Час Матеріали 

Привітання. 

Коротка історія про колегіальне 

створення Стандарту 

 5 хв. Презентація в PowerPoint. Роздавальні 

матеріали 

 

Інтерактивна бесіда про мету та 

пріоритети Стандарту  

15 хв. Презентація в PowerPoint. Роздавальні 

матеріали 
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Мозковий штурм «Що таке 

компетентнісний підхід». 

Обговорення та моделювання 

двох ситуацій «Велосипед» 

15 хв. Фліпчартний папір, дошка, фломастери 

Ознайомлення зі структурою 

Стандарту 

10 хв. Презентація в PowerPoint. Роздавальні 

матеріали 

 

Перегляд відеоролика 5 хв. Відеоролик (у роздавальних матеріалах) 

 

Обговорення відеоролика в групах 5 хв. Учасники діляться враженнями про 

відеоролик 

Робота в малих групах «Накладіть 

титри на відеоролик» 

20 хв. Видрукуваний проект Стандарту  

Презентація результатів вправи 15 хв. Фліпчартний папір, дошка, фломастери 

Запитання-відповіді щодо проекту 

Стандарту.  

15 хв.  

Представлення принципів 

створення Модельної навчальної 

програми, підходів до 

моделювання та зразка 

планування навчальної програми 

на 1 тиждень  

15 хв. Презентація в PowerPoint. Роздавальні 

матеріали (видрук першого тижня навчальної 

програми) 

 

Обговорення в групах 10 хв. Учасники діляться враженнями про 

відеоролик 

Робота в малих групах.  

Обговорення: 

1) конкретних очікуваних 

результатів та їх співвіднесеність 

до пріоритетів Стандарту; 

2) наскільки представлений зразок 

навчальної програми на 1 тиждень 

дає простір для свободи вчителеві 

15 хв. Презентація в PowerPoint. Роздавальні 

матеріали (видрук проекту Стандарту, видрук 

першого тижня навчальної програми)  

 

Моделювання навчальної 

програми на тиждень. Тема тижня 

- "….". 

60 хв. Роздавальні матеріали (видрук проекту 

Стандарту, видрук першого тижня навчальної 

програми та очікуваних результатів другого 

тижня)  

 

Представлення результатів 

моделювання. Обговорення 

15 хв. Фліпчартний папір, дошка, фломастери 

Робота в малих групах. 45 хв. Фліпчартний папір, дошка, фломастери 
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Визначення тем для 35 тижнів 

навчання. Представлення 

(для 

тренінгу 

в Києві) 

Обговорення тем "експертною 

комісією", представника до якої 

делегує кожна група, визначення 

тем 

15 хв. 

(для 

тренінгу 

в Києві) 

Фліпчартний папір, дошка, фломастери 

Запитання. Підсумки  5 хв.  

 

Приготуйте місце для проведення заняття. 

Представте учасникам тему і цілі заняття. 

Групове заняття 1 

Мета: ознайомитися із структурою проекту Державного стандарту та його 

можливостями для реалізації творчого потенціалу вчителя. 

 

Привітання 

 

Історія про колегіальне створення Стандарту. 

Коротко розкажіть про те, що вперше в Україні Державний стандарт створювався із 

залученням широкого кола фахівців із різних середовищ. Це педагоги-інноватори з різних 

регіонів України, представники громадського сектору, науковці, батьки. 

 Міні-лекція 

 

Поясніть, що проект Стандарту покликаний змінити філософію початкової освіти. 

Ґрунтуючись на компетентнісному підході, він утверджує такі найважливіші пріоритети: 

визнання цінності дитинства, радість пізнання нового, презумпція талановитості дитини, 

розвиток особистості, збереження здоров’я школяра, створення безпечного довкілля. де немає 

насильства і дискримінації Див. презентація в PowerPoint та "Пояснювальна записка" до 

проекту Стандарту.  

 

 Мозковий штурм 

Запропонуйте учасникам висловитися з приводу того, що таке компетентнісний підхід. 

Записуйте все, що запропонують учасники. Потім погрупуйте означення на ті, що стосуються 

знання, вміння, ставлення.  Змоделюйте, використавши приклад із велосипедом, дві ситуації із 

навчання їзди на велосипеді (у першій учитель рухається від теорії до вмінь, у другій - від 

умінь/ досвіду/ потреб дитини до знань). Зробіть висновок про важливість компетентнісного 

підходу для дитячого сприйняття. 

 

 Перегляд відеоролика та його обговорення. Робота з конкретними очікуваними 

результатами Стандарту. Вправа «Наклади титри на відеоролик» 
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Ознайомте з метою перегляду (показати, що інтегроване навчання моделює життєві ситуації, 

приносить радість дітям, охоплює всі освітні галузі; попрацювати з тестом Стандарту, 

зрозуміти його структуру). 

Забезпечте кожну групу необхідними матеріалами, зокрема видруком Стандарту. 

Окресліть перше завдання: 

Чи ролик відображає пріоритети, окреслені в Стандарті початкової освіти? Які саме? 

Покажіть відеоролик. 

Дайте можливість учасникам у малих групах обговорити відеоролик. 

Окресліть друге завдання: 

Які конкретні очікувані результати учитель реалізував у навчальних ситуаціях, відображених 

у цьому ролику? Які титри- цитати з конкретних очікуваних результатів Ви б використали? 

Обов'язково покажіть відеоролик ще раз. 

Учасники в малих групах обговорюють завдання, ознайомлюються зі структурою та текстом 

Стандарту й записують результати своєї праці для демонстрування на фліпчартах. 

Запитайте після представлення результатів, для чого потрібна ця вправа. 

Попросіть учасників пояснити, чому не завжди збігалися їхні думки щодо реалізації 

конкретних очікуваних результатів. 

  

 Запитання – відповіді щодо тексту проекту Стандарту 

Дайте можливість кожній із груп сформулювати кілька запитань, що стосуються Стандарту, і 

спробуйте дати відповідь на них. У разі потреби варто звернутися по допомогу до тренера-

консультанта (Мирослава Товкало, тел.: 067 96 721 96).(Кравець Н.Ю., 0671436506) 

Попросіть кожного долучитися до обговорення Державного стандарту початкової освіти (чи 

одразу після тренінгу, чи коли він з’явиться в публічному просторі).  

Групове заняття 2 

 

Мета: ознайомити учасників з орієнтовною структурою похідного документа Стандарту – 

Модельної навчальної програми (див. презентацію в PowerPoint) і підходами до моделювання 

навчальної програми за Державним стандартом початкової освіти. 

 

 Обговорення структури Модельної навчальної програми  і підходів до моделювання  

Попросіть учасників розглянути пропонований роздатковий матеріал – «Планування першого 

тижня навчання «Я – школяр» і поділитися власними міркуваннями в групах. Дайте 

можливість висловитися з приводу цього прикладу і поставити Вам запитання. У разі потреби 

варто звернутися по допомогу до тренера-консультанта (Оля Волощенко, тел.: 067 928 42 32). 

(Кравець Н.Ю., 0671436506) 

 Робота в групах 

Окресліть учасникам завдання, які плануєте розглянути: 
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1. Як конкретні очікувані результати представленого першого тижня навчання співвідносяться 

із пріоритетами Стандарту? 

2. Наскільки представлений зразок навчальної програми на 1 тиждень дає простір для свободи 

вчителеві? 

У підсумку доречно нагадати всім слухачам, що вчитель може частково або повністю 

змінювати теми, очікувані результати тижня, щоб досягти конкретних очікуваних результатів 

(після закінчення 2-го класу), зафіксовані у Стандарті. Вони залишаються незмінними. 

 

  Моделювання навчальної програми на тиждень. Тема тижня - "……" 

 

Запропонуйте змоделювати конкретний тиждень навчання, використовуючи роздатковий 

матеріал («Очікувані результати 2-го тижня», зразок навчальної програми 1-го тижня, проект 

Держаного стандарту початкової освіти, «Теми тижнів на рік»). 

 

 Представлення результатів моделювання. Обговорення  

 

Дайте можливість кожній групі представити свої напрацювання. Зосередьте увагу учасників 

на тому, як запропоновані види навчальної діяльності відповідають очікуваним результатам 

тижня, конкретним очікуваним результатам (2 клас), що показуємо через індексування, та 

пріоритетам, окресленим у проекті Державного стандарту (напр., цінність дитинства, радість 

пізнання тощо). 

Підкресліть, що напрацювання вчителів,учасників тренінгу, за їхньою згодою можуть стати 

надбанням для всієї педагогічної спільноти.  

 

 Підсумок  

Перед узагальненням результатів варто дати можливість кожному підсумувати результати 

тренінгу, ставлячи запитання «Що беру із собою?», «Які сумніви ще залишаються?», «Що 

вселяє оптимізм?» 

Підсумовуючи результати, нагадайте, що тренінгове заняття – це лише перша зустріч, яка 

відкриває тісну співпрацю між учителями, що зголошуються пілотувати проект. 

Запевніть у своїй підтримці  кожного вчителя. 

 

 


