ПУБЛІЧНІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
РЕФОРМА НУШ:
НОВИЙ СТАНДАРТ
ДЛЯ БАЗОВОЇ
ОСВІТИ

ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ
КОНСУЛЬТАЦІЙ, ЧЕРВЕНЬ 2020
6 ОНЛАЙН
ОБГОВОРЕНЬ

ОНЛАЙН
ОПИТУВАННЯ

701

546 учасників

учасник

КОНТЕКСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

24 ОБЛАСТІ*

Розподіл учасників обох форматів
консультацій за цільовою аудиторією
51,8%

24,6%

Вчителі

Керівники

Науковці
13,4%

10,2%

Громадська група
(батьки та ГО)

Державний стандарт базової середньої
освіти розроблено Міністерством освіти і
науки
України
в
межах
реалізації
затвердженої у 2016 році Концепції «Нова
українська школа». Стандарт має стати
базою для розробки Типової освітньої
програми у вигляді каталогу навчальних
планів та модельних програм за освітніми
галузями через різні навчальні предмети
та
інтегровані
курси.
Публічні
консультації було проведені з метою
почути думки зацікавлених громадян
щодо проєкту Типової освітньої програми
базової середньої освіти і обговорити
дорожню карту імплементації Стандарту.

НА КОНСУЛЬТАЦІЯХ ПІДНІМАЛИ
ПИТАННЯ ЩОДО:

2.06
18.06

16.06

9.06

11.06

* кожна із 6 подій наживо проводилась для групи
регіонів. Таким чином було охоплено 24 області України.

?

Інтеграції навчальних предметів

?

Зміни до навчальних програм

?

Нового базового навчального
плану Державного стандарту
базової середньої освіти

?

Нових підходів до організації
освітнього процесу

ЩО МИ ПИТАЛИ?

4.06

На думку учасників, умови та
принципи впровадження інтеграції
предметів мають бути такими:
Широке інформування про сучасні
успішні практики
Поетапне впровадження
Розробка різних форматів інтеграції
навчання
Навчання вчителів та підготовка
майбутніх учителів у ЗВО
Зменшення навантаження і збільшення
обсягів знань учнів
Розвиток життєвих компетенцій учнів

76%
ОСВІТЯН, ЩО ВІДПОВІЛИ НА ПИТАННЯ
ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ, ВИСЛОВИЛИ
БАЖАННЯ ДОЛУЧАТИСЬ ДО РОЗРОБКИ
НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

БАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЩО МИ ПОЧУЛИ?

ЩО МИ ПОЧУЛИ?

ЯК МАЄ ВІДБУВАТИСЬ ІНТЕГРАЦІЯ
НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

На думку учасників, навчальні програми
повинні:

Бути практично
орієнтованими

Бути спрямованими
на результат

(проєктне навчання; групові
дослідження; вправи, наближені
до життєвих ситуацій)

Розроблятись в
партнерстві фахівцівнауковців та вчителівпрактиків

Враховувати
сучасні освітні
технології

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОВОГО
БАЗОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
На думку учасників, основні принципи
нового базового навчального плану
мають бути такими:

Орієнтація
на учня

Збалансоване
навантаження
на вчителів

Забезпечення варіативності
підходів до викладання

Професійний
розвиток вчителів

Автономія школи у підходах
до навчального процесу

ЩО МИ ПОЧУЛИ?

ЯК БАТЬКИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ
ГО БАЧАТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Практичне спрямування
навчального процесу

ПОДАЛЬШІ КРОКИ
Після затвердження Державного стандарту
базової середньої освіти у вересні 2020
року, Міністерством освіти і науки України
заплановано такі подальші заходи:

01

Жовтень 2020 року – березень 2021 року
Створення типової освітньої програми
та модельних навчальних програм, їхня
експертиза та затвердження.

02

Листопад 2020 року – вересень 2021 року

Осучаснення програм
і навчальних методик

(життєві навички та компетенції)

Зменшення
навантаження на
учнів теоретичним
матеріалом

Розроблення системи оцінювання
навчальних досягнень учнів, здобутих
на рівні першого (5-6 клас) і другого
(7-9 клас) циклів базової середньої
освіти.

Гнучкість переліку
навчальних дисциплін,
більша частка
варіантивних предметів

БАЧЕННЯ ТИПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ
ПЛАНІВ ПО ГАЛУЗЯХ

03

З вересня 2021 року
Пілотування навчально-методичних
матеріалів.

04

Березень 2021 року - серпень 2022 року
Підвищення кваліфікації педагогів.

Як окремі предмети:
мовно-літературна, математична,
природнича, громадянська та історична.

Повна інтеграція в межах галузі:
мистецька та фізкультурна

Міжгалузева інтеграція:
інформатична, технологічна, соціальна і
здоров’язбережувальна

Публічні консультації проводить Міністерство освіти і науки України
за сприяння Національного Демократичного Інституту та Інституту
«Республіка» та завдяки підтримці Уряду Сполученого Королівства
Великої Британії та Фонду розвитку ефективного врядування.

