
ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 
від 25 жовтня 2016 року 

 
«Про концепцію «Нової української школи» та вимоги до сучасного вчителя» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана інституту педагогіки і психології 
Чайки В. М., вчена рада констатує, що концепція «Нової української школи» пояснює ідеологію 
змін, що закладені в проекті базового закону «Про освіту». Розробка цієї концепції зумовлена 
необхідністю корегування низки принципових положень щодо діяльності загальноосвітньої школи. 
Вони враховують вплив зовнішніх (узгодження основних компонентів діяльності школи: мети, 
змісту, організації та результатів навчання відповідно до міжнародних тенденцій розвитку освіти; 
включення загальної середньої освіти й дошкільної підготовки до обов’язкової освіти; подовження 
терміну навчання в середній школі до 12 років; формування змісту освіти на компетентнісних та 
інтеграційних засадах; вільне переміщення учнів між різними освітніми та професійними 
напрямами підготовки; поєднання загальноосвітньої та професійної підготовки) і внутрішніх 
(невідповідність змісту, організації й результатів шкільного навчання стратегічній потребі 
виховання інноваційної, патріотично налаштованої особистості; невміння багатьох учнів (понад 2/3) 
застосовувати набуті знання в практичній діяльності, життєвих ситуаціях, розв’язувати завдання 
комплексного міжпредметного характеру; слабка реалізація компетентнісного підходу в навчанні, 
зокрема під час формування ключових компетентностей; перевантаження змісту другорядним 
фактологічним матеріалом; надмірна регламентація для обов’язкового вивчення, особливо в 
початковій і старшій школі). 

Концепція «Нової української школи» дає чітке уявлення про мету шкільної реформи, її 
кінцевий результат та програму дій на роки. Так, концепція мітить у собі як чіткі програмні 
положення (наприклад, перехід до 12-річної шкільної освіти, її поділ на три рівні), так і ціннісні, 
філософські поняття (орієнтація на загальнолюдські цінності, до яких належать: гідність, чесність, 
повага до життя, до прав людини, свобода, патріотизм, турбота про довкілля, відповідальність та 
ін.). Відповідно до концепції суть нової української школи відображена у вісьмох базових 
компонентах: новий зміст освіти, в основі якого  формування компетентностей, необхідних для 
успішної самореалізації в суспільстві; педагогіка партнерства між учнями, учителем і батьками; 
умотивований вчитель, який володіє свободою творчості й розвивається професійно; 
дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі; наскрізний процес виховання, 
що формує цінності;  нова структура школи:  початкова школа  1-4 кл., гімназія  5-9 кл., ліцей  
9-12 кл.; децентралізація та ефективне управління, які нададуть школі реальну автономію; 
справедливий розподіл публічних коштів, які забезпечать рівний доступ дітей до якісної освіти. 

Зміст середньої загальноосвітньої школи поділяється на сім освітніх галузей: мова та 
література, суспільствознавство, мистецтво, математика, природознавство, технології, здоров’я і 
фізична культура. Освітній процес сучасний вчитель повинен будувати на основі трьох основних 
підходів: особистісно-орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного. У своїй діяльності він 
повинен приділяти багато уваги інформатизації освітнього середовища, інноваційному навчанню, 
упровадженню електронного дистанційного навчання, компетентнісно-орієнтованим методикам і 
технологіям навчання, зокрема: інклюзивне навчання, диференційоване, спільне навчання, 
профільне навчання. 

Орієнтири виховної роботи спрямовані насамперед на національно-патріотичне, військово-
патріотичне й фізичне виховання  учнівської молоді, систему цінностей громадянського 
суспільства. 

Серед основних вимог до сучасного вчителя є необхідність забезпечувати психологічний 
супровід освітнього процесу через його психологізацію: від забезпечення успішної адаптації у 
шкільному середовищі до розвитку психологічної культури школярів. 

Перехід на 12-річну освіту буде послідовно здійснюватися з 2018 року, після того, як будуть 
розроблені нові стандарти освіти. З наступного року в системі післядипломної освіти буде 



 2
розпочато роботу з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у зв’язку із 
запровадженням нового змісту освіти. 

Відзначаючи достатньо високий теоретико-методологічний і практичний рівень концепції, 
треба констатувати, що питання підготовки вмотивованого вчителя не знайшли відповідного 
відображення в документі. Наголошено лише на загальній тезі про те, що необхідно врахувати 
перехід української школи на нову структуру і зміст освіти. 

Ураховуючи вищезазначене, вчена рада університету постановляє: 
1. Науково-методичній раді університету 
1.1. Координувати розроблення освітніх програм підготовки фахівців з урахуванням 

положень концепції «Нової української школи». 
1.2. Організувати науково-методичний семінар з проблем інтеграції змісту педагогічної 

освіти. 
До 01.02.2017р. 

2. Деканам факультетів 
2.1. Спільно із завідувачами випускових кафедр забезпечити розроблення нових освітніх 

програм за вимогами нових стандартів, здійснити відповідну корекцію навчальних планів і програм 
дисциплін психолого-педагогічного та професійно-практичного циклів, посиливши їх через 
інтеграцію змісту і практичну спрямованість. 

Після надходження державних стандартів 
2.2. На всіх педагогічних спеціальностях забезпечити читання навчальних модулів «Вступ 

до педагогічної професії», «Інклюзивна освіта». 
До 01.06.2017р. 

3. Декану факультету інституту педагогіки і психології 
3.1.  Спільно із завідувачами кафедр інституту педагогіки і психології розробити 

університетську концепцію психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя з урахуванням 
основних положень концепції. 

До 01.04.2017р. 
4. Завідувачам кафедр  
4.1. Забезпечити розроблення інтегрованих курсів нових освітніх програм відповідно до 

нових положень концепції «Нової української школи». 
До 01.05.2017р. 

3.2. Забезпечити реалізацію компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів через 
формування нового змісту освіти на основі визначених компетентностей, розроблених у концепції 
«Нова українська школа». 

 До 01.05.2017р. 
5.  Завідувачам кафедр психології і практичної психології 
5.1. Під час вивчення дисциплін психологічного циклу інтенсивно використовувати 

діагностичні методики визначення нахилів і здібностей учнів, формування ціннісних орієнтацій, 
психологічного забезпечення розвитку ключових і предметних компетентностей школярів. 

Упродовж навчального року 
5.2.  Розробити прикладний інтегрований курс «Соціально-педагогічна психологія» для 

підготовки бакалаврів педагогічних спеціальностей. 
До 01.05.2017р. 

6.  Завідувачу кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
6.1. Внести корективи в зміст підготовки магістрів спеціальності 073 Менеджмент. 

Управління навчальним закладом, зокрема щодо формування компетентностей з розробки освітніх 
програм і навчальних планів. 

До 01.04.2017р. 
7.  Завідувачу кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 
7.1. Розробити методичні рекомендації з організації і проведення інтегрованих занять у 

початковій школі та дошкільних навчальних закладах. 
До 01.04.2017р. 

 
Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора 

університету Терещука Г.В. 
 


