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НУШ. Майбутнє вже настало. 

З 1 вересня 2017 року школа №5 Печерського району м. 

Києва. є учасником пілотного проекту «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 роки». 

Ми виконували відповідальну та важливу роботу. Нас було 

небагато: 34 учителі школи, 56 першокласників, родини 

наших учнів. 

«Можливості лежать між труднощами». А. Ейнштейн 

Наша школа знаходиться в стані  змістовного перезавантаження та реконструкції 

три  роки. Змінюються інтер’єр та двір, обладнання та, 

головне, зміст діяльності. Багато з того, що тепер є 

стандартом, ми активно запроваджуємо весь цей час.  

Однак, на старті школа була заповнена на 50% від 

проектної потужності, а вакансії вчителів та фізично 

застаріла шкільна будівля спричинили проблеми з 

перспективами існування закладу. Місце розташування та 

висока ціна землі, зумовили боротьбу забудовників проти 

школи. На захист стала громада Києва, тому рішення 

Київської міської ради про скасування договорів оренди землі та реконструкцію було 

дійсно революційним, справедливим та чесним. 

Фантастична територія, історичний та природній ландшафт, сто років роботи 

закладу, активна позиція громади – це визначило для нас можливості, плани та 

конкретні кроки.  

Разом ми зможемо створити школу, де важливий успіх кожної дитини.  

Три роки стратегічних змін, перезавантаження «на марші» - це колективна робота 

та командна співпраця. Коштом громади м. Києва проведені ремонтні та 

відновлювальні роботи (більше 3 млн грн), модернізація матеріально–технічної бази 

(більше 1млн грн), забезпечення поточних потреб школи, придбання надважливих 

«дрібниць» для навчальної діяльності.  
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Але зміст, філософія шкільного устрою 

також змінилася: демократичне 

врядування, розвиток на принципах 

автономії, народження професійної 

спільноти. Педагоги відчувають себе 

джерелом змін, зберігаючи фокус на 

учневі. Шкільне товариство поділяє 

спільні цінності. Довіра та відповідальність мають однакову вагу у формуванні 

культури школи.  

Учителі, які наважилися взятися за цю справу – неймовірні люди! 

Педагогічний колектив – це головний рушій школи, тому закономірно, що вчителі 

мають постійно розвиватися і вдосконалюватися, бути сучасними. Якщо наші учні 

перевершуватимуть своїх учителів, це означатиме, що світ навколо нас 

розвивається, удосконалюється, що держава набуває нового поступу. Школа 

об’єднує саме таких людей, умотивованих розвиватися!  

Учителі прагнули змін, однак з конкретними цільовими установками. Як 

утілювати Велику ідею, чим буде забезпечено їх персональний вибір, хто стане 

партнером? План був розроблений та 

покладався на реальні речі: які ми маємо 

ресурси? Що нам потрібно? Які учні 

приходять до нас, якого випускника школи 

ми бачимо? Що може забезпечити 

стабільний розвиток?  

Поява не тільки внутрішньої стратегії 

школи, але й реальних державних планів, 

Концепції НУШ, нового Державного Стандарту виглядають перспективними та 

справжніми, їх поява спонукала вчителів до самостійних та відповідальних дій: 

подати заяву на навчання в «Освіторію», пройти конкурсний відбір, завершити 

повний цикл навчання за програми 

підвищення кваліфікації МОН, дочекатися 

1 вересня, коли мрія почне здійснюватися!  

Так вийшло, що не тільки два вчителя 

майбутніх 1 класів, а велика шкільна 
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команда - адміністрація школи, учителі іноземної мови та початкових класів вчилися 

та вчили! Зоя Неклюдова, Олена Циба отримали ще й сертифікати тренерів НУШ.  

Трохи часу й увесь колектив став великою творчою групою. Складна робота 

заступників директора – Вінницької Н.М. та Єфремової Н.С. – організація 

безперервного процесу.  

Колектив школи зустрічав педагогів, управлінців, керівників об’єднаних 

територіальних громад, журналістів, міжнародних експертів щотижня протягом усього 

року.  

Освітній простір – інструмент взаємодії, пізнання та розвитку. 

У створенні освітнього простору всі є партнерами: школа та місцева влада, влада 

та громада, спеціалісти різного фаху, учителі, батьки та учні.  

Новий освітній простір нашої школи постає поступово. Це не тільки 

енергоефективність будівлі, сучасне освітлення класів, нове обладнання та 

дизайнерські рішення. Ми хочемо створити дослідницьке освітнє середовище, де 

кожний пазл, елемент структури, працює на 

розвиток. 

Інтер'єр НУШ, на наш погляд має 

візуалізувати філософію шкільного устрою: 

довіра, гідність, взаємоповагу, свободу 

творчості вчителя, дитиноцентризм, 

інтеграцію та інтерактивність. Це має бути 

безпечно!  

Зміни інтер’єру не працюють, якщо не долучити педагогічний фактор. 

Функціонування простору для розвитку, цільова взаємодія елементів шкільного 

устрою, разом із зовнішнім оточенням, потужність та аналіз освітньої інформації, 

людські взаємовідносини та відкрита політика – чинники, які змінюють школу.  

Дещо можна було провести швидко: зробити зручним шкільний розклад, ввести 

зміни до режиму дня, виділивши окремий час зранку на спілкування учнів та вчителів, 

відмінити шкільну форму та домовитися про правила використання мобільних 

телефонів. Можна було примусити «стіни працювати» та впустити світло крізь вікна. 

Важче було включити право на помилку, формувальне оцінювання та добровільне 

занурення у творчий навчальний проект, важче було вивести дітей на вулицю та 

зробити весь світ класом для занять.  
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Можна довго перераховувати, що незвичного з’явилося за цей в окремих 1 класах- 

пілотах «НУШ»: ранкове коло, екскурсії, робота в парах та групах, вправи на розвиток 

уяви, творчості, комунікації, критичного мислення. Вся початкова школа має 

одномісні мобільні парти, техніку, столи для різних видів роботи, осередки діяльності 

та усамітнення. Школа без дзвінків, інтерактивні методики, ігрові елементи… 

За кілька тижнів виявилося, що без дзвінка освітній процес не зірвався, «живі 

стіни» надихають дітей створювати шедеври, радісна та насичена подіями шкільна 

атмосфера стимулюють і дітей, і дорослих до навчання. З’ясувалося, що батьки «не 

заважають працювати», діти - виконують правила. Портфоліо і Свідоцтво досягнень 

– краще, ніж оцінки, бали, рейтинги. У процесі навчання вчителі інформують батьків 

про рівень розвитку дитини і можуть давати 

рекомендації.  

Щодня ми вчимо висловлювати свою 

думку, навчатися без страху, мотивуємо та 

спонукаємо до активного навчання. З 

початком експерименту  інтегративні 

елементи змісту поширилися на всю 

організацію процесу шкільного життя. У 

нашій школі процес інтеграції – 

різнорівневий, це  стосуються також позашкільної діяльності. Тематичні тижні – це 

особливий спосіб організації всього шкільного календаря! Тому й афіша наступних 

подій будить уяву та стимулює знову й знову об’єднуватись, обговорювати, шукати 

відповіді.  

Частка практичної, проектної, командної 

діяльності зросла, тому нами урізноманітнено 

варіанти організації процесу в класах: все, що 

оточує дітей, служить навчанню, кожний 

предмет є доступним для учнів. Усе може 

змінюватись під кожний вид роботи! Учителі: 

Петрушко Ганна, Елвайєр Тетяна, Зінькевіч 

Наталія, Шарганович Яна, Мальона Олексанр, 

Ільїна Олена, Безрідна Марія,- «оживили теорію», додавши талант та вміння. 
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Ми розширили простір  відкритими 

зонами: м'який фетр, корки й плівка 

перетворилися в поверхні для малювання 

та демонстраційні дошки. Шахи та тенісний 

стіл, книжкові полиці та інтерактивна 

підлога  - тепер коридори та сходи, 

пов’язані тисячами непомітних зв’язків із 

«таємницями» успішного навчання. 

Частиною навчальної інфраструктури для 

забезпечення різних форм навчання стали також шкільний двір та шкільна земельна 

ділянка, неймовірні можливості надає унікальна освітня платформа – Національний 

Ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України. 

Батьки не залишаються осторонь. Запрошуємо їх розповідати про свою професію, 

просимо читати книжку для дитини, бути нашими партнерами в налагодженні 

звичайного шкільного життя: контролювати якість харчування, обговорювати шкільні 

підручники, брати участь та організовувати святкові події разом з дітьми, піклуватися 

про безпеку школи та бути з дітьми на екскурсіях.  

(не)Секретні матеріали, надважливі іграшки та ігри.  

"Лабораторія вчителя НУШ". Так ми назвали практикум вчителів початкових 

класів та запросили цього року учителів Печерського району та всієї України до 

роботи в практичному форматі! Ми говорили про дуже важливі підходи до організації 

шкільного життя, про горизонтальну та вертикальну інтеграцію, про наші ідеї щодо 

залучення всіх учнів школи у цікаву і творчу роботу, де кожен вчиться та кожний 

вчить,  про збереження пізнавального 

інтересу та розвиток здібностей і талантів 

наших учнів.  

Ми займалися важкою працею: 

вчилися грати навчаючись та 

навчатися граючи!  

Наші вчителі розкрили для всіх 

секрети 6 цеглинок Lego і та іграшок, що 

розвивають. Загадкові палочки Кюізенера - «числа в кольорах», "кольорові числа" - 

багатофункціональний математичний посібник, який дозволяє "через руки" дитини 

формувати поняття послідовності, складу числа. Логічні блоки Золтана Дьєнеша - 
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невичерпне поле діяльності у порівняннях, класифікаціях, узагальненнях. 

Математичний планшет, який сприяє дослідницькій діяльності, розвиває сенсорні та 

моторні навички, а також творчі здібності та уяву. Танграм - «сім дощечок 

майстерності» — головоломка, яку називають  «найдавнішим психологічним тестом 

світу», хоча і створеним для розваги, а не для аналізу. Лепбук –  саморобний плакат, 

папка чи зошит, де збираються і яскраво оформлюються різноманітні пізнавальні 

матеріали з певної теми вивчення. Його можуть створювати діти сумісно з педагогом, 

індивідуально чи групою. Головна перевага лепбука в тому, що він створюється 

власноруч. Це дозволяє структурувати інформацію, активно долучатися до 

навчального процесу і проявляти творчі здібності. Завдяки цьому процес пізнання 

стає дійсно захопливим! 

Ці речі та методи не є новацією, але вперше їх використання є частиною 

гарантованого державою забезпечення навчального процесу. Уперше методичні 

рекомендації спираються на визнані світові практики та свідомий вибір вчителя у 

роботі, уперше результати навчального дня та тижня  для кожного учня є критерієм 

планування для вчителя. Уперше педагогічна свобода є не гаслом, але інструментом 

якісної освіти.  

Проміжний фініш як впевнений старт 

Ми провели 52 фантастичних тижні, коли кожен дорослий був небайдужим, 

ініціативним, творчим. 

Шкільна команда НУШ – вчителі, батьки, адміністрація школи та управління 

освіти - разом змогли: розпочати процес без програм та посібників у вересні, 

розібратися у великій кількості навчальних матеріалів - у жовтні, створити безмежну 

кількість власних - до грудня; малювати, клеїти, різати, перетворювати, чаклувати, 

домовлятися; спроектувати та придбати необхідні меблі для класів, організувати 

навчальний процес відповідно до вікових особливостей дітей, залучити учнів до 

творчої, самостійної діяльності.  

Через 200 днів від початку проекту, у червні, наше товариство підводило 

проміжні підсумки, які  виглядають оптимістичними. 

100% батьків своїми заявами підтримали пілотний проект НУШ. 

99, 4% дітей не демонструють тривожності 

98, 4% учнів вважають зміст уроків простим  
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99% повністю задоволені своїм 

життям та навчання.  

62% учнів хотіли би вчитися без 

вихідних 

61% учнів  хотіли би «вчити хімію», бо 

біологію та фізику вони «вже вчать» 

60% учнів просять учителя дати їм 

додаткові завдання  

«Школа» для 70% учнів 1 класу асоціюється зі «розгадуванням таємниць та 

секретів», розмовами про життя, друзями, та учителем. Школа викликає емоції 

радості, задоволення.  

Учителі розглядають себе джерелом змін, але називають бюрократію та 

відсутність автономії факторами, що утримують школи країни від більш 

продуктивної роботи та породжують негативні  процеси, зменшуючи довіру 

між зацікавленими сторонами. Учителі школи не мають сумнівів щодо 

відповідальності та спроможності учнів вчитися, вважаючи, що на колег, учнів 

можна покластися у виконанні складних завдань. Учителі школи очікують 

активнішої ролі батьків у навчанні їх дітей. Всі педагоги школи виявляють 

потребу в глибшому спілкуванні з колегами, що сприятиме відкритості всієї 

шкільної системи.  

 

Ми впевнені, що існують кращі моделі організації; ми переконані, що кожний має 

чим поділитися. Давайте разом наповнювати простір Освіти свіжим вітром та 

позитивною енергією!  

Світлана Олексюк , директор школи №5 Печерського району м. Києва  

та шкільна команда НУШ.  


