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НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

У статті актуалізовано потребу у поглибленні наукових уявлень про процес 

формування розвивального середовища в закладах позашкільної освіти в умовах нової 

української школи. 
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У сучасних умовах розвитку суспільства постало нагальне питання щодо модернізації 

освітнього простору. Бурхливий потік інформації, революція технічних засобів, та прогрес 

людства загалом спонукає впроваджувати зміни у всі ланки суспільства. В період 

інноваційних змін вагому нішу зайняла нова українська школа з її перспективним планом, 

стратегією змін освітнього процесу. Однак завдяки принципу перспективності і наступності 

між суміжними ланками освіти, зокрема шкільної та позашкільної освіти, не лише школа 

зазнає модернізації − освітній процес веде зміни й позашкільної діяльності. Адже обидві 

ланки мають дзеркальний ефект. Зміна однією лінійно відображає і веде за собою зміни 

іншої ланки.  

Що ж собою являє нова українська школа та як її зміни реформують діяльність 

закладів позашкільної освіти? Яку роль у цьому має розвивальне середовище?  

Нова українська школа – це грандіозний проект, ключова реформа 2017 року в галузі 

освіти, з орієнтацією на західні моделі: Фінляндії, США, Польщі та Болгарії. Де всі учасники 

освітнього простору – виступають не «клієнтами» та «виконавцями», а партнерами та 

співробітниками. Визначальна зміна освітнього середовища стосується підходів до навчання 

та змісту освіти. Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть 

компетентностей – динамічних комбінацій знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що допомагатиме успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, 

на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися. Відповідно до державного 

стандарту у зв'язку з реформою освіти у кожному класі має бути створено 8 навчальних 

осередків:навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами); змінні тематичні осередки 

(дошки/фліпчарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями); для гри (інвентар для настільних 

та рухливих ігор); художньо-творчої діяльності; куточок живої природи для проведення 

дослідів (пророщення зерна, догляд за рослинами, акваріум); відпочинку (з килимом для 



сидіння та гри, пуфами, подушками); бібліотека; осередок вчителя. Відповідно професійний 

штат позашкільних організацій (художньо-естетичного напрямку, еколого-натуралістичного, 

психологічного та інших напрямів) отримає можливість працювати в трьох зонах: навчально-

пізнавальній, художньо-творчій, живій зоні. Але це не означає що робоча зона вчителя 

позашкільних організацій буде прикріплена до вище перелічених осередків, звичайно ні, але 

дані осередки стануть зрушенням у робочій атмосфері з дітьми. Вони стануть сегментом їх 

робочого місця, що призведе до потреби в оновленні інших сегментів не пов’язаних з 

шкільним простором. 

Розвивальне середовище НУШ тягне за собою потребу у вчителях, керівниках гуртків, 

що розвивали б творчу обдарованість, гнучкість мислення, уяву дітей, та розвивалися б самі. 

Більшість педагогів, так зване ядро, психологічно готові до змін. Хтось з них розуміє, 

що вони мусять змінюватись, комусь це цікаво, тому що змінюються інші. Але їм потрібно 

дати можливості для освоєння спеціальних навичок та інструментів. Для цього в Україні 

існують (не)регіональні конференції EdCamp, освітня спілка «Освіторія», платформа онлайн-

освіти EdEra, організація, що працює з управлінською культурою школи «Про.Світ», 

програма лідерського розвитку «Навчай для України», пришкільні мовні табори «GoCamp» і 

т.д. 

Складовими нового простору для шкіл є: креативний зовнішній та внутрішній дизайн, 

комфорт та енергоефективність, сучасні умови для навчання, розвитку та спілкування, 

багатофункціональне середовище. Однак, позашкільне середовище, поки що не може зазнати 

докорінних змін у дизайні приміщень, у зв’язку з нестачею фінансування або ж автономіями 

закладів, проте зазнає змін у своїй багатофункціональності у зв’язку з розширенням 

розвивального середовища, збільшенням напрямків підготовки дітей. У відомстві 

Міністерства освіти і науки очікують, що впровадження НУШ «матиме позитивний вплив на 

розвиток та модернізацію позашкільної освіти на принципах компетентного підходу, 

доступності, орієнтації на потреби та запити здобувачів та їхніх батьків». Впровадження 

стане фундаментом, рушієм змін, відправною точкою поступових змін системи позашкільної 

освіти та розвивального середовища в середині системи. 

Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують всебічний розвиток 

дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності; комплекс психолого-педагогічних, 

матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують 

організацію життя дітей. Створюючи розвивальний простір слід дотримуватися певних 

принципів, зокрема таких, як: безпечність; урахування закономірностей розвитку дітей; 

раціональність; динамічність; активність; комфортність кожної дитини; позитивно-емоційне 

навантаження. 



Найголовнішим принципом організації розвивального простору є його безпечність, 

адже від цього залежить збереження життя та здоров’я дітей. 

Для створення оптимального розвивального простору необхідно підібрати різне 

обладнання, продумати його щонайліпше розміщення та визначити кількість. Важливо 

пам’ятати, що розвивальний простір створюють не для зручності педагога, а для того, щоб 

дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і настрою, обирати той чи інший осередок. 

Не треба піклуватися лише про кількісне наповнення ігровими атрибутами і при цьому 

забувати про те, що їх достатня кількість не завжди забезпечує повноцінний розвиток дітей. 

Це ж саме стосується й обладнання розвивального середовища позашкільних закладів при 

гуртковій роботі. 

Навчально-розвивальне середовище – інтеграція чинників, що впливає на формування 

особистості дитини як школяра та її поведінку; йдеться про предметно-просторове, 

психодидактичне й гігієнічне середовище, «у межах якого має панувати особлива атмосфера 

емоційного добробуту всіх учасників освітнього процесу незалежно від рівня їх досягнень». 

Принципово важливо розуміти, що навчально-розвивальне середовище є специфічним 

конструктом, педагогічна значущість якого має бути усвідомлена на рівні переконань 

передусім учителем. Саме здатність педагога визначати педагогічну стратегію – загальну 

керовану лінію, спрямовану на досягнення прогнозованої мети створення потужного 

навчально-розвивального середовища учня, становить сьогодні одне з пріоритетних завдань 

професійної підготовки педагога нової української школи, та педагога позашкільної освіти.  

Попри це є базові принципи, які є фундаментом інноваційних змін усього освітнього 

простору, до них належать: дотримання принципу гуманізму, терпимості; принцип 

неперервності – позашкільна освіта продовжує та удосконалює навички та вміння здобуті у 

шкільному середовищі; принцип наступності та послідовності гарантує нашарування знань 

поступово дотримуючись зони актуального та найближчого розвитку; принцип цілісності, 

ще раз наголошує нам про неперервність ланок освітнього простору. Дотримання 

індивідуального підходу, вище перелічених та інших загальноприйнятих принципів  незміно 

поведе освіту у позитивне русло, та сприяє позитивній динаміці змін. Здається нічого 

особливого у перелічених принципах немає, однак змінився зміст укладений у ці поняття. 

Він став ширший та інтерпретований до сучасних вимог, цільового мейстріму. Холізм, 

детиноцентризм, рівність, діалогічність, взаємоповага залишаються фундаментом освіти у 

період змін, впровадження нових технологій. Попри це у навчальному процесі широко 

застосовуються переважаючі напрямки у культурі, науці, сучасних течіях та думках, які 

широко поширені серед молодого покоління. Молодь веде за собою зміни освітнього 

простору, зміни в розвитку середовища молодого покоління диктують і зміни в освіті. Для 



прикладу ми можемо назвати запровадження у розвивальному середовищі мультимедійних 

дошок на урок, хмарних технологій у викладі та презентації матеріалу як на уроках, так і в 

гуртковій діяльності; використання соціальних мереж для пояснень та публікацій 

навчального матеріалу; читання бестселерів; перегляд уривків популярних серіалів для 

вивчення мов дітьми, удосконалення навичок, подолання комунікативних бар’єрів; 

перегляди фільмів, що мають виховну мету; ведення блогів та влогів учасників освітнього 

процесу;. Однак не лише інструментарій важливий у ведені успішної навчально-

розвивальної роботи, але його застосування. Змінились вимоги до організації роботи самих 

педагогів, та їх характерологічних особливостей. Сучасний педагог – це модератор змін, 

який розкриває потенціал кожної дитини, завдяки гнучкості свого мислення, постійній 

самоудосконалюючій роботі. Якщо в класичній формі освітній простір, до якого ми звикли, 

учень – це пасивний реципієнт знань, у новому – учень це учасник процесу пізнання. Тобто 

він разом з педагогом формує нові знання, а не просто їх пасивно споживає та відтворює. 

Сучасний педагог – це вже не гуру-транслятор нових знань. Це фактично наставник, який 

вміє організувати процес пізнання учнів. 

Вагомою необхідністю в оновленому розвивальному середовищі є покращення 

«м’яких навичок», до яких відносяться: критичне мислення, креативність, вміння працювати 

у команді, розв’язувати проблеми, ефективно комунікувати, ставити цілі й досягати їх. 

Для цього сучасна система освіти використовуватиме в освітньому процесі активні 

методи пізнання. Активне навчання передбачає вихід за межі класу, аудиторій гурткових 

занять, за межі навчальної програми, привласнення результатів знань. У цьому випадку 

учень фактично відчуває, що працює на себе і отримує знання під свій запит.  

Створення нового освітнього середовища розвивального характеру це безперервний 

процес пошуку нових відповідей на нові виклики життя. Важливо лише, щоб всі учасники 

цього процесу усвідомлювали спільну відповідальність, мали вміння, бажання та добру волю 

для такої співпраці. 

Список використаних джерел 

1. Бібік Н. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи: 

монографія / Бібік Н., Вакуленко М., Мариненко В. та ін. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 

346 с.  

2. Бондар В. Конкурентоздатність педагога як складова його професійної 

компетентності / В. Бондар // Сучасна початкова освіта: вектори розвитку: зб. наук. праць. – 

Бердянськ, 2012. – С. 38–42.  

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник / О. Я. Савченко. – К., 

2012. – 504 с.  



4. Нова українська школа [Електронний ресурс] Режим доступу: 

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

5. На які моделі орієнтується Україна [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://osvitoria.media/experience/nova-pochatkova-shkola-na-yaki-modeli-oriyentuyetsya-

ukrayina/ 

6. Концепція нової української школи [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://www.pedrada.com.ua/article/2365-nush-vse-shcho-vi-hotli-znati-pro-maybutn 

7. Цимбалару А. Д. Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: 

теорія і практика: монографія / А. Д. Цимбалару. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 691 с. 

8. Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура, механізми створення. / А. Д. 

Цимбалару. – К.: Український педагогічний журнал, 2016. [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/311/311c4a2491b1cdb734b792dca919716e.pdf 

 

 

 


