
Науково-методичний супровід всеукраїнського експерименту 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової освіти» у закладах загальної 

середньої освіти Одеської області 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів» в Україні запроваджено 

всеукраїнський експеримент за темою «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти».  

Відповідно до наказу в Одеській області визначено 4 заклади ЗСО як 

бази експерименту всеукраїнського рівня: Таїровська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області, Одеська 

загальноосвітня школа №26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. О. Гончара-ліцей» 

Балтської міської ради Одеської області, Шабський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Білгород-

Дністровської районної ради Одеської області.  

Крім того відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації від 18 липня 2017 року № 257 /ОД та від 06 

вересня 2017 року №295/ОД визначено 3 заклади ЗСО для проведення 

експерименту на регіональному рівні: Великодальницький навчально-

виховний комплекс «Школа-гімназія» Біляївського району Одеської області, 

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія» 

Балтської міської ради Одеської області, Нерубайський НВК «школа-

гімназія» Біляївського району Одеської області. 

Метою експерименту є апробація нового змісту початкової освіти, 

нового навчального плану і підходів, спрямованих на реалізацію концепції 



«Нова українська школа». В ході експерименту визначались оптимальні 

умови для запровадження інтегрованого підходу в початковій освіті, 

застосування нових методів та технологій, що дозволяють дитині самостійно 

опановувати новий матеріал, підтримувати її зацікавленість у навчанні, 

розвивати необхідні компетентності, емоційний інтелект та позитивну 

самооцінку.  

В наказі зазначено, що регіональні заклади післядипломної 

педагогічної освіти зобов’язані забезпечити науково-методичний супровід 

педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, які включені 

до всеукраїнського експерименту. Відповідно до цього з 2017 року Одеським 

обласним інститутом удосконалення вчителів (з 2018 – Одеською академією 

неперервної освіти) було розроблено план заходів щодо забезпечення 

підтримки та створення належних умов для роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів - учасників експерименту та організовано системну 

роботу з реалізації поставленого завдання. 

Основними складовими цієї роботи стали:  

- підготовка тренерів (координатор Бєлоусова Р.В., тренери 

Кравець Н.Ю, Лєскова А.А.) та проведення навчання вчителів пілотних шкіл, 

що передбачало їх ознайомлення з теоретичними засадами Концепції «Нова 

українська школа» і опрацювання нових підходів до організації освітнього 

процесу в початковій школі; 

- організація в ході експерименту підвищення кваліфікації 

(тренінги, семінари-практикуми) педагогів, спрямоване на оволодіння 

фахівцями технології розвитку критичного мислення, практик ігрового та 

діяльнісного підходів, методик інтегрованого навчання;  

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-40-12402/ 

 

- проведення наставницьких зустрічей з вчителями початкових 

класів, заступниками директорів пілотних шкіл, на яких розглядались 

найбільш складні питання впровадження інтегрованого навчання, 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-40-12402/


формувального оцінювання, розвитку ключових та предметних 

компетентностей учнів, роботи в умовах дистанційного навчання;  

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-18-12402/ 

 

- участь вчителів пілотних класів у роботі Школи тренера НУШ, 

що передбачало як розвиток їх тренерських навичок, опрацювання прийомів 

роботи з дорослими, так і ознайомлення всіх тренерів, які здійснювали 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, з ключовими питаннями 

впровадження всеукраїнського експерименту; 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-67-12402/ 

 

- організація заходів науково-практичного та навчально-методичного 

характеру за участю вчителів – пілотників: всеукраїнська науково-практична 

конференція «Педагогічна наука у сучасному вимірі: проблеми і перспективи 

розвитку» (2019-2021 р.р.), обласна конференція «Нове покоління вчителів 

для Нової української школи: досвід реалізації та перспективи проекту» 

(2019 р.) та Всеукраїнська науково-практична конференція «Нове покоління 

вчителів для української школи: виклики і досягнення» (2021 р.), 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-85-12402/ 

- обласна конференція «Траєкторії зростання професійної спільноти 

НУШ» (2021 р.), https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-80-12402/  

-  всеукраїнський форум «Креативні вчителі: стратегії успіху» (2019-2021 

р.р.); https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-56-12402/   в межах такого форуму у 

2020 році було проведено діалог-сесію «НУШ в дії : з досвіду пілотування» 

для вчителів пілотних шкіл Одеської та Вінницької областей; 

 

- залучення пілотних закладів освіти до участі у проекті «Нове 

покоління вчителів для української школи» та експерименті всеукраїнського 

рівня «Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів в умовах 

реформування освітньої галузі у 2017-2022 роках»; пілотні школи стали 
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https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-56-12402/


базовими для проведення педагогічної практики студентів педагогічних 

коледжів, що сприяло реалізації регіональної політики з підготовки 

педагогічних кадрів, здатних до впровадження освітніх змін; 

- спостереження за практикою педагогів – учасників пілотного 

експерименту, аналіз помилок та надання методичної допомоги у вирішенні 

проблемних питань впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти; 

- супервізії, організація роботи інтервізійної групи вчителів 

пілотних шкіл Одеського регіону, що надало їм можливість побачити, 

зрозуміти і проаналізувати свої професійні дії та поведінку, власні 

професійні помилки і корегувати їх, виявити спільні проблеми та намітити 

шляхи їх подолання; 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/site/superviziya-v-zakladakh-o.html 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-19-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-34-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-42-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-54-12402/ 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-57-12402/ 

- ресурсні зустрічі, психологічна підтримка вчителів, навчання 

прийомів подолання стресу, профілактики емоційного вигорання, проведення 

психорозвивальних заходів з актуалізації мотивації досягнень, розвитку 

рефлексії, упевненості у собі, становлення професійної ідентичності; 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-9-12402/ 

- моніторинг стану організації і результатів експерименту 

(опитування батьків учнів пілотних класів, вчителів, адмінстрації 

відвідування уроків, проведення порівняльних досліджень); 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/site/monitoring-vprovadzhennya.html 

 

- координація впровадження експерименту: збір даних про пілотні 

школи, про вчителів, про засновників закладів загальної середньої освіти, 
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стан навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

всеукраїнського експерименту у закладах загальної середньої освіти, умови 

фінансування вчителів пілотних класів тощо;  

- підготовка аналітичних звітів за запитом Міністерства освіти і 

науки України, Інституту освітньої аналітики, Інституту модернізації змісту 

освіти, Офісу підтримки реформ; аналітичні матеріали містять опис таких 

параметрів: взаємодія з дітьми, партнерство із сім’ями і місцевою громадою, 

інклюзія, багатоманітність та демократичні цінності, оцінювання і 

планування, методи навчання, освітнє середовище; 

- представництво на нарадах Міністерства освіти і науки України з 

питань впровадження експерименту (Київ, 16 жовтня 2018 р., м. Київ, 9 

жовтня 2019 р.), офіційних заходах – Всеукраїнська серпнева конференція 

«Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи» (м. 

Київ, 19 серпня 2019 р.), форум «Агенти змін» (м. Київ, 28 листопада 2019 

р.).; https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-46-12402/  практичний семінар з 

обміну досвідом по впровадженню ігрових технологій за підтримки The Lego 

Foundation (м.Херсон 8-9 квітня 2019 року); 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-23-12402/  

- інформування громадськості та педагогічної спільноти про 

особливості освітнього процесу в експериментальних класах, висвітлення 

ходу експерименту в засобах масової інформації (телебачення, інтернет – 

ресурс, веб-сайтах закладів освіти, відділів освіти, Одеської академії 

неперервної освіти), на курсах підвищення кваліфікації для вчителів 

початкових класів та у міжкурсовий період в межах проведення майстер-

класів, тренінгів та семінарів для вчителів початкових класів. 

Організація роботи академії у період 2017-2021 роки за вказаними 

напрямами дозволила ефективно виконати завдання науково-методичного 

супроводу всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової освіти». Про успішне завершення 

https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-46-12402/
https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-23-12402/


експерименту в початковій школі свідчать результати моніторингу, 

проведеного науково-методичною лабораторією початкової освіти, з 

вивчення деяких результативних показників навчання дітей у початковій 

школі в умовах пілотного експерименту та особливостей професійного 

розвитку вчителів початкових класів пілотних шкіл. За даними опитування 

батьків випускників 4-х класів пілотних шкіл, діти з радістю відвідували 

школу, у них залишилися позитивні враження, навчатися було цікаво. 

Абсолютна більшість батьків відмічають, що навчання у школі сприяло 

становленню таких якостей їх дитини, як відповідальність, 

комунікабельність, впевненість у собі, організованість й ініціативність, 

самостійність і допитливість. 92 % опитуваних батьків відмічають, що 

навчання у початковій школі для дитини було комфортним і відповідало її 

індивідуальним потребам і інтересам. Найбільш важливими результатами 

навчання, на думку батьків, є отримання якісної освіти – 76,3%, отримання 

дитиною задоволення від процесу навчання – 55,3%, розвиток талантів і 

здібностей дитини – 50%, збереження здоров'я та безпека шкільного 

простору – 31,6%. На думку батьків учнів пілотних класів, освітній процес у 

початковій школі відповідав потребам дітей молодшого шкільного віку –

57,9%, дозволив зберегти бажання дитини ходити до школи та розвивати 

стійку мотивацію до навчання – 47,4%, був адаптований до індивідуально-

психологічних особливостей учнів – 39,5, дозволив розвивати впевненість 

дитини у власних силах в більш комфортній атмосфері – 36,8%. В результаті 

батьки засвідчують, що найбільш впевнено дитина виявляє такі наскрізні 

вміння: розв’язання проблем, критично мислити, ставити запитання, 

висловлювати незалежну думку, пошук креативних рішень, вдумливе 

читання, ефективне спілкування, налагодження стосунків, пошукова 

активність, дослідницька поведінка, розуміння себе, формулювання 

суджень про себе, рефлексія. 

Про зрушення у професійній свідомості, майстерності вчителів – 

учасників експерименту свідчать результати самооцінювання та дані 



спостереження і бесід. Більшість вчителів вказує на розвиток за час пілотного 

експерименту таких компетентностей: здатність до організації виховного 

процесу, який ґрунтується на загальнолюдських, культурних та 

громадянських цінностях (100%); здатність до формування та реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти (100%); здатність 

застосовувати та інтегрувати знання з усіх освітніх галузей, визначених 

Державним Стандартом початкової освіти, під час освітнього процесу (80%). 

Найбільш глибокі зміни відбулись за такими критеріями: знає як добирати 

завдання, враховуючи інтеграцію освітніх галузей, знає і усвідомлює 

необхідність створення портфоліо кожного учня, знає як використовувати 

інформаційні, інфомедійні та цифрові технології, використовує наявні в 

освітньому процесі; володіє інформацією про чинники ризику насильства 

(булінгу / цькування) щодо дитини та знає послідовність дій у випадку його 

виявлення; знає нормативні вимоги та методичні рекомендації щодо 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової освіти» в закладах загальної середньої 

освіти Одеської області успішно завершився. Педагогічні колективи та 

адміністрація пілотних шкіл надалі продовжують участь у інноваційному 

освітньому проєкті всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти 

в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 


