


Мета змін1

• Перехід від знаннєвої парадигми до 
компетентністної

• Надання свободи у діяльності вчителя

• Розвиток зацікавлення і підвищення 
мотивації учнів у навчанні

• Повага до гідності учня, створення 
умов для саморозвитку і 
самовираження учнів

• Підготовка та апробація змін до 
реформи початкової школи 2018 року



Основні засади змін2

• Зміна цілей навчання, а не стандартів 
навчання

• Зміна підходів у навчанні, а не 
результатів навчання

Отже:

• Стандарт початкової освіти не змінився

• Результати навчальних досягнень 
залишилися ті самі

• Перелік предметів теж не змінився

• Внесені деяку зміни до програм, 
методичних рекомендацій та критеріїв 
оцінювання



Інструмент змін - спільний 
проект МОН та Ed-Era.com

3

• Переглянути у стислі терміни програми 
початкової школи

• Залучити максимальну кількість 
активних вчителів-практиків

• Продемонструвати, що пропозиції 
експертів і громадськості будуть 
враховані

• Застосувати он-лайн технології для 
обробки великих масивів інформації

• Побудувати довіру між освітянами та 
МОН



Реалізація проекту4

• Здійснено у стислі терміни  (червень-
липень 2016)

• за конкурсом он-лайн заяв відібрано 20 
модераторів 

• два етапи обговорення - опрацьовано 
8236 коментарів від 4015 учасників

• більшість коментарів на ЕдЕрі – слушні 
конструктивні пропозиції саме від 
вчителів-практиків

• Співпраця з науковими консультантами 
НАПН України 



Результати проекту5

• Видалено з програм зайву інформацію.

• Усунено дублювання.

• Проведено відбір найбільш важливих 
тем та їхній логічний виклад.

• Запроваджено компетентністний 
підхід.

• Зміни внесені у 13 програм 1-4 класів: 
українською мовою навчання.

• Особлива увага приділена створенню 
умов для вивчення і засвоєння ядра 
знань з математики, української мови 
та іноземної мови.



Впровадження змін6

• Видано накази МОН про внесення змін у програми і 
критерії оцінювання

• Скеровано листа до шкіл про нові методичні 
рекомендації

• Проведено 11 серпня 2016 р. нараду у МОН з 
методистами початкових класів обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти

Необхідно:

• Обговорити зміни на серпневих вчительських 
конференціях 

• Провести обговорення на районних методичних 
об'єднаннях вчителів початкових класів

• Запровадити в школах з 1 вересня 2016 року

• Розмістити додаткові навчальні матеріали на 
відкритій інтернет-платформі



7 Проект оновлення програм початкової 
школи – крок до повного оновлення 

стандартів середньої освіти, які будуть 
запроваджені з 2018 року.

Творіть пілотні проекти, 

спирайтися на інноваційних вчителів 
початкової школи, які вже працюють за 

компетентнісним підходом.

Діліться досвідом і матеріалами.

Будьте активні і відповідальні.



Заступник міністра освіти і науки України 

Павло Хобзей


