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творення української школи на важіль для досягнення соціальної
рівності та згуртованості, що в кінцевому підсумку сприятиме
економічному зростанню і конкурентоспроможності України серед
світової спільноти.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934
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https://zmist.pl.ua/news/za-krok-do-1-veresnyayak-poltavski-shkoli-oblashtuvali-klasi-za-novimistandartami-foto

Уже два роки поспіль у
закладах загальної середньої
освіти
впроваджується
реформа «Нова українська
школа» (НУШ). Концепція НУШ,
затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
14 грудня 2016 р. № 988-р1, дає
рівні можливості отримання
якісної освіти, передбачає пере-
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Скорочення, використані у довідці
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ДНУ – державна наукова установа
ДІСО/АІКОМ
–
Державна
інформаційна
освіти/Автоматизований
інформаційний
комплекс
менеджменту
ЗДО – заклад дошкільної освіти
ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти
МОН – Міністерство освіти і науки
НУШ – Нова українська школа
ООП – особливі освітні потреби
СМТ – селище міського типу

3

система
освітнього

Із метою спостереження за процесом впровадження Нової
української школи і відповідно до оперативного плану Міністерства
освіти і науки України2 (п. 2.1.3.2. Проведення моніторингових
досліджень впровадження «Нової української школи», в тому числі в
пілотних закладах загальної середньої освіти) у травні-червні 2020
року проводилося загальнодержавне моніторингове дослідження
серед учасників освітнього процесу: учителів 2-го класу і батьків учнів
2-го класу. Для відстеження тенденцій дослідження проводиться вже
другий раз поспіль (перший раз –у червні 2019 року).
Мета дослідження: отримання актуальних даних щодо
особливостей процесу впровадження нових підходів до навчання учнів
у закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог нового
Державного стандарту початкової освіти в рамках реформи Нової
української школи.
Об’єкт дослідження: функціонування закладів загальної
середньої освіти в умовах впровадження реформи «НУШ».
Предмет дослідження: особливості впровадження нових підходів
до навчання в початкових класах.
Завдання дослідження:
1. Дослідити, які прийоми навчання вчителі других класів
використовують для організації освітнього процесу відповідно до
реформи НУШ.
2. З’ясувати умови, створені в закладах загальної середньої освіти
для успішної реалізації реформи НУШ.
3. Виявити відповідність навчальних досягнень учнів
результатам освітньої діяльності відповідно до нового Державного
стандарту початкової освіти.
4. Виокремити характеристики, необхідні для подальшого
успішного впровадження НУШ в закладах загальної середньої освіти.
5. Дослідити готовність учителів до роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Наказ МОН від 27.12.2019 р. № 1640. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/
01/oper_plan_mon_2020_dodatok.pdf
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Загальна інформація про
дослідження
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Дизайн дослідження
Таблиця 1
Характеристика дизайну дослідження впровадження реформи НУШ
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Координатор
дослідження
Цільова група
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Дизайн дослідження
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

Учителі 2-го класів, батьки учнів 2-го класів закладів
загальної середньої освіти (ЗЗСО)
Тип вибірки
Для відбору шкіл – комбінована багатоступенева: І
рівень – стратифікована, ІІ рівень – випадкова з
урахуванням регіону, типу населеного пункту, типу
ЗЗСО; для відбору вчителів і батьків – однорівнева,
випадкова
Обсяг вибірки 2 023 заклади загальної середньої освіти, в них по два
(1)
учителя 2-го класу, по 5 батьків учнів з двох 2-их
класів (2 вчителя і 10 батьків учнів від ЗЗСО)
Похибка
Похибка простої випадкової вибірки для вчителів 2-го
вибірки
класу складає 3,6 % (для батьків учнів 2-го класу –
5,0 %), похибка вибірки ЗЗСО з урахуванням дизайнефекту для учителів 2-го класу складає 3,8 % (для
батьків учнів 2-го класу – 5,3 %)
Інструментарій Анкети для самозаповнення. На заповнення анкет
(2)
відводилося по 20-30 хвилин
Форма
Онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google
опитування (3) Forms
Період
Травень-червень 2020 року
опитування
Період
Березень-грудень 2020 року
дослідження
Похибка
З метою дотримання структури генеральної
дослідження
сукупності, серед учителів та батьків учнів, що взяли
участь в опитуванні, було застосовано систему
вагових коефіцієнтів, розрахованих відповідно до
регіонального розрізу

(2)

Інструментарій дослідження
Для вирішення завдань дослідження було обрано метод збору
інформації – опитування, а, з огляду на епідеміологічну ситуацію,
використано онлайн-анкетування. Головною перевагою цього методу
наразі є те, що дані збираються дистанційно й оперативно. Крім того,
виключається потреба друку й розсилки анкет, оцифрування масиву
зібраних статистичних даних. Опитування такого типу передбачає:
- повну автоматизацію створення анкети;
- проведення власне анкетування;
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(1) Обсяг вибірки
Другий етап дослідження впровадження реформи НУШ полягав у
опитуванні респондентів, а саме, вчителів, які другий рік навчають
учнів початкової школи відповідно до Концепції НУШ та батьків учнів
2-го класу.
У дослідженні як головний елемент вибірки розглядали вчителів
закладів загальної середньої освіти. Генеральну сукупність складали
учителі других класів ЗЗСО (загальноосвітні школи, гімназії, колегіуми,
ліцеї, навчально-виховні комплекси, спеціалізовані школи, спеціальні
школи). Ключовим елементом вибіркової сукупності визначено саме
ЗЗСО. Учителі других класів (по дві особи) та батьки учнів 2-го класу
(по 5 осіб з класу) обиралися вже безпосередньо адміністрацією
відібраних закладів освіти. Вибіркова сукупність сформована на основі
бази даних ЗЗСО в ДІСО/АІКОМ, до якої у генеральній сукупності
належать 15 106 ЗЗСО денної форми навчання.
Головні параметри відбору для дослідження: область
розташування, тип населеного пункту та тип закладу освіти. З огляду
на ці параметри, сформовано стратифікований випадковий відбір. За
вказаними параметрами генеральна сукупність поділена на страти.
Серед міських поселень з кожної страти до вибіркової сукупності
обиралося по 1 % закладів освіти від їх загальної кількості у стратах,
серед сільських поселень з кожної страти – 2 %. Після обрахування
необхідної кількості одиниць відбору з кожної страти, проводився
відбір закладів освіти з бази даних за допомогою статистичних
програм R та SPSS. Таким чином, з генеральної сукупності (N = 15 106)
за допомогою стратифікованого випадкового відбору було відібрано
2 023 заклади загальної середньої освіти.
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- акумулювання в базі зібраних статистичних даних;
- зручну обробку й аналіз;
- візуальне представлення кількісної інформації.
Опитувальник дослідження створений за допомогою сервісу
Google Forms.
Анкета для вчителів 2-го класу містить 15 запитань, складається
з 4 блоків, які охоплюють напрями організації освітньої діяльності у
класі й інформацію про анкетованих (табл. 2). Анкета для батьків учнів
2-го класу містить 16 запитань, складається з 6 блоків, які охоплюють
напрями організації в класі освітнього процесу, комфортного
середовища для учнів (табл. 3).
У анкеті вміщені питання різних типів: закриті питання – питання
з наведеним переліком альтернатив (від однієї до всіх можливих);
питання-шкали, за якими оцінюється певні характеристики складових
оновлених аспектів освітньої діяльності в класі.
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Таблиця 2
Зміст анкети для вчителів 2-го класу

№
з.п.
1.
2.
3.
4.

Блок анкети

Кількість запитань

Інформація про анкетованого
Інформація про досвід роботи
Інформація про учнів
Інформація про потреби на наступний
навчальний рік
Усього

4
3
3
5
15
Таблиця 3

Зміст анкети для батьків учнів 2-го класу

№
з.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Блок анкети

Інформація про анкетованого
Інформація по дитину
Інформація про дитину в школі
Інформація про взаємодію зі школою
Інформація про навчальні досягнення
дитини
6. Інформація про виклики на наступний
навчальний рік
Усього

Кількість запитань
2
4
4
2
2
2
16

(3) Форма опитування
Органам управляння освітою обласних, Київської міської
держаних

адміністрацій,

Обласним

інститутам

післядипломної

педагогічної освіти надсилався інформаційний лист від МОН про
проведення дослідження. У листі містилися посилання на онлайнанкети вчителів 2-го класу і батьків учнів 2-го класу, в додатку до листа
– перелік ЗЗСО, які увійшли до вибірки дослідження. У інформаційному
листі до ЗЗСО зазначалося, що адміністрація школи повинна
долучитися до опитування і надіслати двом учителям, які в
2019/2020 н. р. викладали в другому класі – посилання на анкету для
десятьом батькам учнів свого класу надіслати посилання на анкету для
батьків.
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вчителя і для батьків учнів в Google-формі. Учителі в свою чергу, мали
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Учасники дослідження
Якщо ви володієте знаннями,
дайте іншим запалити від
них свої світильники.
Т. Фуллер
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Учитель – один із ключових учасників освітнього процесу. Він
володіє не лише предметними знаннями, а й тим, де ці знання можна
відшукати, як їх перетворити в уміння та в предметні і, нарешті, в
ключові життєві компетентності. Передати ці знання іншому
ключовому учаснику освітнього процесу – учневі – головне завданням
учителя. Зібрані статистичні дані дозволили окреслити деякі
характеристики респондентів дослідження – учителів і учнів – як
ключових учасників освітнього процесу.
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Загальні дані
До вибірки дослідження увійшли 2 023 заклади загальної
середньої освіти, 4 046 учителів 2-го класу ЗЗСО і 40 460 батьків учнів
2-го класу. Узяли участь у дослідженні 82,8 % (3 352 особи) учителів і
64,5 % (26 086 осіб) батьків другокласників (табл. 4).
Таблиця 4
Розподіл учасників дослідження за регіонами
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
м. Київ
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська

Вибірка, одиниць/осіб
Батьків
ЗЗСО
Учителів
учнів
94
188
1 880
80
160
1 600
139
278
2 780
74
148
1 480
77
154
1 540
89
178
1 780
76
152
1 520
84
168
1 680
108
216
2 160
56
112
1 120
30
60
600
141
282
2 820
108
216
2 160
61
122
1 220
126
252
2 520
69
138
1 380
88
176
1 760

Узяло участь, %
Учителів

Батьків учнів

77,7%
80,0%
95,7%
82,4%
85,7%
85,4%
77,6%
94,0%
91,7%
76,8%
50,0%
48,9%
91,7%
75,4%
92,9%
81,2%
84,1%

63,1%
64,1%
67,2%
59,9%
77,3%
67,3%
66,8%
66,7%
68,4%
69,6%
48,2%
67,8%
76,8%
59,1%
53,2%
66,0%
68,5%

Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Усього

52
67
106
55
74
65
54
50
2 023

104
134
212
110
148
130
108
100
4 046

1 040
1 340
2 120
1 100
1 480
1 300
1 080
1 000
40 460

82,7%
86,6%
82,1%
92,7%
78,4%
87,7%
94,4%
84,0%
82,8%

63,8%
51,7%
70,0%
57,4%
46,7%
66,5%
62,8%
59,5%
64,5%

Дані про вчителів
За типом місцевості, де розташований заклад загальної середньої
освіти учасника дослідження, відповіді розподілилися практично
порівну з невеликою перевагою вчителів сільської місцевості (рис. 1).

Міські поселення

55,0%

Сільська місцевість

Рис. 1. Розподіл відповідей учителів щодо типу місцевості, де розташований ЗЗСО

Найбільше вчителів – респондентів дослідження працюють у
ЗЗСО сіл або селищ (48,0 %), найменше – близько 10% – у селищах
міського типу (СМТ) (рис. 2).
Велике місто (з населенням понад
250 тис.)

20,4%
48,0%
21,8%

Невелике місто (з населенням менше
ніж 250 тис.)
Селище міського типу

9,9%

Село, селище

Рис. 2. Розподіл відповідей учителів щодо типу населеного пункту, в якому
розташований ЗЗСО
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45,0%
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Більш ніж у чверті опитаних учителів у 2-му класі в 2019/2020 н.
р. навчалося менше 15 учнів. Більше 25 учнів в класі навчали 43,2 %
вчителів (рис. 3).
Більше 25 учнів

43,2%

16 – 24 учнів

29,5%

Менше 15 учнів

27,3%

Рис. 3. Розподіл відповідей учителів щодо наповнюваності 2-их класів

У ЗЗСО міських поселень переважали 2-і класи з наповнюваністю
більше 25 учнів (89,4 %), у сільській місцевості – з наповнюваністю
менше 15 учнів (94,2 %) (рис. 4).
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Більше 25 учнів
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16 – 24 учнів

89,4%

10,6%

49,7%

Менше 15 учнів 5,8%

50,3%
94,2%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 4. Розподіл відповідей учителів щодо наповнюваності 2-их класів за типом
місцевості, де розташований ЗЗСО

Загалом практично незмінною є різниця щодо досвіду роботи з
другокласниками між учителями як міських поселень, так сільської
місцевості. Лише між учителями, які викладають у 2-их класах другий
раз різниця вдвічі більша на користь учителів міських поселень
порівняно з учителями сільської місцевості (66,3 % і 33,7 % відповідно)
(рис. 5).

1 (у 2019-2020 н. р. перший раз працювала у другому
класі)
2 (включно з другокласниками 2019-2020 н. р.)
3 (включно з другокласниками 2019-2020 н. р.)

52,2%
66,3%
50,6%

47,8%
33,7%
49,4%

4 (включно з другокласниками 2019-2020 н. р.)

56,1%

43,9%

5 і більше

53,6%

46,4%

Міські поселення

Сільська місцевість

Дані про учнів
Серед батьків учнів 2-х класів, які взяли участь у дослідженні,
найбільше (38,8 %) зазначили, що їхні діти навчаються у ЗЗСО у селі,
селищі або СМТ (рис. 6).

28,9%

38,8%

Велике місто (з населенням понад
250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше
ніж 250 тис.)
32,2%

Село, селище, селище міського типу

Рис. 6. Розподіл відповідей батьків учнів щодо типу населеного пункту, в якому
розташований ЗЗСО

Кількість учнів і учениць, які навчалися в 2-у класі, за відповідями
їхніх батьків, розподілилася практично порівну (рис. 7).
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Рис. 5. Розподіл відповідей учителів щодо кількості років викладання в 2-му класі
за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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49,3%

50,7%

Дівчата
Хлопці

Рис. 7. Розподіл відповідей батьків учнів щодо статі їхніх дітей – другокласників
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Майже три чверті другокласників (74,8 %) отримали дошкільну
освіту, постійно відвідуючи ЗДО. Кожен десятий учень (11,6 %) не
отримав дошкільної освіти (рис. 8).
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13,7%

11,6%

Не відвідували ЗДО
Постійно відвідували ЗДО
Відвідували час від часу
74,8%

Рис. 8. Розподіл відповідей батьків учнів щодо періодичності відвідування їхніми
дітьми – другокласниками дитячих садочків (закладів дошкільної освіти (ЗДО)

Отже, середньостатистичний респондент дослідження – учитель,
який викладає у другому класі ЗЗСО, розташованому в селі або селищі
вже другий раз. У його класі навчається менше 15 учнів.
Середньостатистичний другокласник (за відповідями батьків) –
відвідує ЗЗСО в селі, селищі або СМТ і свого часу цей учень / учениця
відвідували ЗДО й отримали необхідну підготовку до навчання в ЗЗСО.

Організація освітнього процесу

Нова українська школа реалізується через дев’ять ключових
компонентів, які охоплюють усі аспекти організації освітньої
діяльності. До таких компонентів належать, зокрема: новий зміст
освіти; умотивований учитель; наскрізний процес виховання; сучасне
освітнє середовище. Як реалізуються ці компоненти, з точки зору
учасників освітнього процесу – учителів і батьків учнів, розглянуто в
цьому розділі.
Назви освітніх програм, за якими працюють учителі другого
класу, реалізуючи концепцію НУШ, а отже і підходи до навчання, не
відрізняються різноманітністю. Більш ніж дев’ять з десяти вчителів
(93,2 %) користуються типовими освітніми програмами НУШ (рис. 9).
Лише 0,3% опитаних учителів самостійно розробляють освітні
програми, переважно це вчителі міських поселень, отже зовсім
незначний відсоток учителів на практиці реалізують академічну
свободу як одну з концептуальних засад НУШ, На думку дослідників
такі дані можуть свідчити про небажання або невміння це робити. Для
нівелювання цих причин необхідно проводити певну роботу серед
вчителів щодо підвищення мотивації до самовдосконалення,
професійної творчості шляхом організованих тренінгів з розробки
власних освітніх програм.
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Школа — це майстерня, де формується
думка підростаючого покоління.
Треба міцно тримати її в руках, якщо
не хочеш випустити з рук майбутнє.
А. Барбюс
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Типова освітня програма НУШ-1 (під керівництвом
О. Я. Савченко)
Типова освітня програма НУШ-2 (під керівництвом
Р. Б. Шияна)
Освітня програма «Інтелект України»

52,8%
40,4%
2,8%

Освітня програма «На крилах успіху»

1,7%

Освітня програма «Росток»

1,1%

Освітня програма за системою розвивального
навчання
Освітня програма, самостійно розроблена Вашим
закладом

0,6%
0,3%

Освітня програма за вальдорфською педагогікою

0,1%

Освітня програма «Світ, у якому я живу»

0,1%
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Рис. 9. Розподіл відповідей учителів щодо використання освітніх програм
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Порівнюючи використання освітніх програм залежно від типу
місцевості, де розташований ЗЗСО, можна констатувати, що типовими
освітніми програмами НУШ користувалися в 2-му класі майже порівну
вчителі як міських поселень, так і сільської місцевості. Натомість у
міських поселеннях серед учителів спостерігається більше варіювання
щодо використання інших освітніх програм. Крім того, освітні
програми вальдорфської педагогіки та «Світ, у якому я живу» серед
учасників дослідження, які викладають у ЗЗСО сільської місцевості
взагалі не використовувалися цього навчального року. Майже в чотири
рази більше вчителів міських поселень користуються самостійно
розробленими освітніми програмами у порівнянні з учителями ЗЗСО
сільської місцевості (79,4 % і 20,6 % відповідно) (рис. 10). Отже, серед
6,8 % учителів (рис. 9), які використовують у своїй роботі інші освітні
програми, більшість учителів викладають у закладах освіти міських
поселень. Такі дані дозволяють зробити висновок про необхідність
організації навчання саме вчителів сільських шкіл із самостійної
розробки освітніх програм, стимулювання їх до академічної
учительської свободи.

Освітня програма «На крилах успіху»
Освітня програма за системою розвивального
навчання
Освітня програма, самостійно розроблена Вашим
закладом

49,5%

50,5%

55,2%

44,8%

68,2%

31,8%

79,4%

20,6%

79,4%

20,6%

Освітня програма «Росток»

90,1%

9,9%

Освітня програма «Інтелект України»

92,2%

7,8%

Освітня програма «Світ, у якому я живу»

100,0%

0,0%

Освітня програма за вальдорфською педагогікою

100,0%

0,0%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 10. Розподіл відповідей учителів щодо використання освітніх програм за
типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Дворічний досвід роботи на засадах НУШ дав змогу учителям
оцінити різні аспекти організації освітньої діяльності в ЗЗСО. А саме,
повністю погоджуються з усіма наведеними в діаграмі твердженнями
щодо організації власної освітньої діяльності на засадах НУШ 42,9 %
опитаних, швидше погоджується – кожен четвертий (40,3 %), а саме:
регулярно втілюють на практиці підходи НУШ3; вважають, що нові
підручники задовольняють їхні потреби для роботи в НУШ; для них
доступні навчально-методичні матеріали НУШ; організовують нове
освітнє середовище4, для покращення їхньої роботу; формують в учнів
навички само- і взаємооцінювання, які позитивно позначаються на
мотивації учнів до навчання; використовують свідоцтво досягнень як
ефективний інструмент формувального оцінювання. Лише 3,5 %
учителів зовсім не погоджуються з використанням наведених аспектів
НУШ у своїй освітній діяльності. Зокрема, нарікають на стан з
організацією харчування у школі (6,8 %). Використовують методичні
рекомендації щодо формувального оцінювання 70,7 % та мають доступ
до навчально-методичних матеріали щодо впровадження НУШ
(52,5 %). Майже третина (60,3 %) вчителів швидше погоджуються з
Підходи НУШ – групова взаємодія, заняття поза межами класу, дискусії на уроках, дослідницька
діяльність тощо.
4
Нове освітнє середовище – осередки / зони в класній кімнаті.
3
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Типова освітня програма НУШ-2 (під керівництвом
Р. Б. Шияна)
Типова освітня програма НУШ-1 (під керівництвом
О. Я. Савченко)
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тим, що їм вдається завжди забезпечити диференціацію в навчанні
(рис. 11).
Я регулярно втілюю на практиці підходи НУШ0,2%

59,3%

Нові підручники задовольняли мої потреби для
2,5%
роботи відповідно до концепції НУШ

34,9%

Мені були доступні навчально-методичні
1,4%
матеріали, придатні для використання в НУШ

14,3%

52,5%

Якість моєї роботи покращилась завдяки новому
2,8%
освітньому середовищу

43,9%

Я часто на різних уроках використовував/ла LEGO 2,0%
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9,0%

42,8%
7,5%

47,0%

7,7%

Свідоцтво досягнень учня – ефективний
3,7%
інструмент формувального оцінювання в НУШ

40,1%

17,3%

38,9%

14,0%

37,9%

33,8%
43,9%

60,3%

70,7%

Харчування дітей у їдальні різноманітне і
7,1%
збалансоване

37,2%

10,4%

Самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
1,4%
позначилися на мотивації до навчання моїх учнів

Я використала/в методичні рекомендації щодо
0,3%
формувального оцінювання учнів

38,3%
48,3%

56,7%

Забезпечити диференціацію в навчанні вдається
1,3% 24,4%
завжди
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2,2%

2,3%
18,8%

26,7%
36,1%

Харчування дітей у їдальні задовольняє запити
7,1%
батьків

32,1%

20,3%

40,5%

Дітям їжа в їдальні подобається 6,2%

32,7%

20,5%

40,6%

25,9%

28,2%

Профілізацію учнів бажано починати у початковій
9,2%
школі
Зовсім не погоджуюся

Повністю погоджуюся

Швидше не погоджуюся

36,7%
Швидше погоджуюся

Рис. 11. Розподіл відповідей учителів щодо оцінки аспектів організації освітньої
діяльності

У міських поселеннях майже всі вчителі (96,9 %) регулярно або
швидше регулярно втілюють на практиці підходи НУШ. Майже
половина вчителів (46,4 %) відзначили, що самооцінювання й
взаємооцінювання позитивно позначилися на мотивації їхніх учнів до
навчання. Майже така ж частка (47,8 %) вчителів зазначили, що нові
підручники швидше задовольняли їхні потреби для роботи відповідно
до концепції НУШ, третину (32,3 %) – повністю задовольняли. Дев’яти
з десяти (88,6 %) вчителям були повністю або майже повністю доступні
навчально-методичні матеріали, придатні для використання в НУШ.
Майже така ж частка вчителів (88,4 %) часто або досить часто на різних
уроках використовували LEGO. Більше третини респондентів (39,5 %)
зазначили, що якість їхнього викладання покращилася завдяки новому
освітньому середовищу. Майже чверть вчителів (24,6 %) повністю або
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швидше не погоджуються з тим, що свідоцтво досягнень є ефективним
інструментом формувального оцінювання в НУШ. Лише третина
(34,2 %) дотримуються повністю протилежної думки. Вісім з десяти
опитаних (82,7 %) вважають, що їм завжди або майже завжди вдається
забезпечити диференціацію навчання в класі. Більшість учителів
(60,3 %) повністю або частково погоджуються з тим, що профілізацію
учнів бажано починати у початковій школі. Серед усіх аспектів
організації освітнього процесу найбільш суперечливими виявилися
питання організації харчування учнів у ЗЗСО. З цих питань велика
частка вчителів, майже третина, зовсім або швидше не погоджуються з
якістю харчування (29,6 %), якістю організації харчування (31,0 %),
задоволенням учнів їжею в їдальні (31,0 %) (рис. 12). Узагальнення
цього модуля дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
- у питаннях, які стосуються навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу, вчителі мають однозначні позитивні
відповіді;
- у питаннях впливу різних факторів (прийомів та засобів) на
результати освітнього процесу, в учителів з’являються сумніви й
невпевненість;
- у питаннях забезпечення харчуванням учнів у школі
спостерігається більше негативна оцінка;
- у питанні диференціації й профілізації під час освітньої
діяльності думки вчителів чітко не визначені.

18

Я регулярно втілюю на практиці підходи НУШ0,2%

58,6%

Нові підручники задовольняли мої потреби для
3,1%
роботи відповідно до концепції НУШ
Мені були доступні навчально-методичні
1,5%
матеріали, придатні для використання в НУШ
Якість моєї роботи покращилась завдяки новому
4,1%
освітньому середовищу
Я часто на різних уроках використовував/ла LEGO 2,5%

32,3%

2,9%
16,8%

50,1%
39,5%

47,8%
9,9%

12,0%

53,0%

Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ | 2020 р.

Профілізацію учнів бажано починати у початковій
10,1%
школі
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Зовсім не погоджуюся

Повністю погоджуюся

26,4%
23,4%

38,5%
44,3%

9,1%

Самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
2,0%
46,4%
8,5%
позначилися на мотивації до навчання моїх учнів
Свідоцтво досягнень учня – ефективний інструмент
4,5%
34,2%
20,1%
формувального оцінювання в НУШ
Забезпечити диференціацію в навчанні вдається
1,8% 23,2%
15,5%
завжди
Я використала/в методичні рекомендації щодо
0,3%
69,0%
формувального оцінювання учнів
Харчування дітей у їдальні різноманітне і
7,2%
33,3%
22,4%
збалансоване
Харчування дітей у їдальні задовольняє запити
8,1%
26,4%
22,9%
батьків
Дітям їжа в їдальні подобається 7,1%

38,3%

23,9%
29,6%

Швидше не погоджуюся

35,4%
43,0%
41,2%
59,5%
2,6%

28,1%
37,1%

42,6%
42,6%
36,9%

Швидше погоджуюся

Рис. 12. Розподіл відповідей учителів щодо оцінки аспектів організації освітньої
діяльності в ЗЗСО міських поселень

У сільській місцевості серед учителів спостерігається більш
узгоджена позиція щодо якості харчування в бік повної згоди з тим, що
харчування дітей збалансоване і різноманітне (43,6 %), задовольняє
запити батьків (39,0 %), дітям їжа в їдальні подобається (40,3 %).
Повністю погоджуються вчителів і з тим, що якість їхньої роботи
покращилася завдяки новому освітньому середовищу (49,4 %),
самооцінювання і взаємооцінювання позитивно вплинуло на
мотивацію учнів до навчання (47,7 %), свідоцтво досягнень –
ефективний інструмент формувального оцінювання НУШ (47,4 %).
Крім того, досить активно вчителі використовували під час
навчального процесу методичні рекомендації щодо формувального
оцінювання (72,8 %), їм були доступні навчально-методичні матеріали
НУШ (55,4 %), вони регулярно втілювали на практиці підходи НУШ
(60,2 %). Невизначеними, як і для вчителів міських поселень, є питання
забезпечення диференціації в навчанні і ставлення до профілізації
учнів, починаючи з початкової школи (рис. 13).

60,2%

Нові підручники задовольняли мої потреби для
1,9%
роботи відповідно до концепції НУШ
Мені були доступні навчально-методичні
1,2%
матеріали, придатні для використання в НУШ
Якість моєї роботи покращилась завдяки новому
1,2%
освітньому середовищу
Я часто на різних уроках використовував/ла LEGO1,3%

37,9%

1,3%
11,2%

Дітям їжа в їдальні подобається 5,2%
Профілізацію учнів бажано починати у початковій
8,1%
школі
Зовсім не погоджуюся

Повністю погоджуюся

48,9%

55,4%

7,7%

49,4%

8,5%

61,2%

Самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
0,6%
47,7%
позначилися на мотивації до навчання моїх учнів
Свідоцтво досягнень учня – ефективний
2,7%
47,4%
інструмент формувального оцінювання в НУШ
Забезпечити диференціацію в навчанні вдається
0,7% 25,8%
12,1%
завжди
Я використала/в методичні рекомендації щодо
0,4%
72,8%
формувального оцінювання учнів
Харчування дітей у їдальні різноманітне і
7,0%
43,6%
збалансоване
Харчування дітей у їдальні задовольняє запити 5,8%
39,0%
батьків
40,3%
29,0%

38,3%

35,6%
40,9%

5,7%
6,6%

31,8%
45,1%

13,9%

36,1%
61,4%
1,9% 24,9%

14,5%

34,9%

17,2%

38,0%

16,4%

38,1%

26,6%

Швидше не погоджуюся

36,3%

Швидше погоджуюся

Рис. 13. Розподіл відповідей учителів щодо оцінки аспектів організації освітньої
діяльності в ЗЗСО сільської місцевості

Аналізуючи, за відповідями вчителів, тематику їхнього
спілкування з батьками учнів, можна констатувати наступне: одна із
засад
НУШ5
«формування
освіченої
конкурентоспроможної
особистості» залишається наразі актуальною для батьків. А саме,
найбільше батьків (90,8 %) темою для спілкування з учителем
обирають успішність їхніх дітей. Майже половина (45,1 %) –
спілкуються з учителем щодо корисних для дитини додаткових
навчальних матеріалів. Значна частка батьків пропонує допомогу в
організації дозвілля або навчання дітей та бажають відвідувати уроки
(31,9 % і 5,0 %) (рис. 14). Такі дані можуть свідчити про те, що між
учителем і батьками є розуміння щодо реалізації такої засади НУШ, як
«педагогіка партнерства».

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
5
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Я регулярно втілюю на практиці підходи НУШ0,2%
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Щоб поспілкуватися про успішність своєї дитини

90,8%

Щоб попередити про відсутність дитини в школі

50,5%

Щоб порадитися щодо корисних для дитини
додаткових навчальних матеріалів

45,1%

Щоб поспілкуватися щодо поведінки своєї дитини

42,3%

Щоб запропонувати допомогу в організації дозвілля
дітей (або іншу допомогу)

31,9%

Щоб уточнити шкільне завдання

30,4%

Щоб отримати роз’яснення щодо матеріального
забезпечення НУШ

14,6%

Щоб обговорити конфліктну ситуацію

14,6%

Щоб відвідати урок

5,0%
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Рис. 14. Розподіл відповідей учителів щодо тематики спілкування з батьками
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61,8 % батьків ЗЗСО міських поселень при спілкуванні з
учителями пропонують допомогу в організації дозвілля дітей тощо. У
сільській місцевості батьки більшою мірою бажають відвідувати уроки
(рис. 15).
Щоб запропонувати допомогу в організації дозвілля
дітей (або іншу допомогу)

61,8%

38,2%

Щоб поспілкуватися щодо поведінки своєї дитини

60,5%

39,5%

Щоб обговорити конфліктну ситуацію

59,2%

40,8%

Щоб порадитися щодо корисних для дитини
додаткових навчальних матеріалів

57,5%

42,5%

Щоб поспілкуватися про успішність своєї дитини

55,8%

44,2%

Щоб отримати роз’яснення щодо матеріального
забезпечення НУШ

55,4%

44,6%

Щоб уточнити шкільне завдання

54,4%

45,6%

Щоб попередити про відсутність дитини в школі

53,3%

46,7%

Щоб відвідати урок

41,5%
Міські поселення

58,5%
Сільська місцевість

Рис. 15. Розподіл відповідей учителів щодо тематики спілкування з батьками за
типом місцевості, де розташований ЗЗСО

За відповідями батьків, найбільша їх частка найчастіше (кілька
разів або раз на тиждень) спілкуються з учителем безпосередньо

(68,1 %) або в соцмережах (69,2 %). Більше половини (52,6 %) майже
ніколи не відвідують уроки (рис. 16).
3,0%
9,1%

52,6%

Безпосередньо спілкувалися з
7,2%
учителем/учителькою, який/яка навчає дитину

Спілкувалися телефоном з учителем/учителькою з
9,2%
навчальних питань

8,9%
0,9%
14,8%

37,9%

4,1% 4,0%
Відвідували батьківські збори 6,2%

25,0%

Спілкувалися з учителем у групах Viber, соцмережах
6,0%
з питань, що стосувалися класу

13,2% 13,7% 8,5%

51,7%

25,3%

9,4% 14,0%

20,6%

7,5%
7,0%
10,4%

36,3%

Два-три рази на місяць
Майже ніколи
Раз на місяць

30,2%

8,7%

21,7%

32,9%

Кілька разів на тиждень
Пару разів на чверть
Раз на тиждень

Рис. 16. Розподіл відповідей батьків учнів щодо прийомів спілкування з учителем
за частотою спілкування з учителями

Найактивніше контактують з учителями батьки сільської
місцевості: 43,0 % таких батьків зазначили, що кілька разів на тиждень
у них відбувається спілкування з учителями у різний спосіб, на відміну
від батьків малих (32,0 %) або великих (25,0 %) міст. Найбільше
(48,2 %) батьків сільської місцевості спілкуються з учителем по
телефону. У малих містах – відвідують уроки (33,6 %), у великих містах
– спілкуються в соцмережах (28,9 %) (рис. 17).
Відвідували уроки в школі, де навчається дитина
Безпосередньо спілкувалися з
учителем/учителькою, який/яка навчає дитину

21,3%
27,8%

Відвідували батьківські збори

23,9%

Спілкувалися телефоном з учителем/учителькою з
навчальних питань

23,2%

Спілкувалися з учителем у групах Viber, соцмережах
з питань, що стосувалися класу

33,6%
33,1%
32,5%
28,6%

28,9%

32,0%

45,0%
39,2%
43,6%
48,2%
39,1%

Велике місто (з населенням понад 250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше ніж 250 тис.)
Село, селище, селище міського типу

Рис. 17. Розподіл відповідей батьків щодо прийомів спілкування з учителями за типом
населеного пункту, в якому розташований ЗЗСО6
6

Дані наведені для періодичності спілкування – кілька разів на тиждень.
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Відвідували уроки в школі, де навчається дитина
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Упровадження НУШ зумовлює необхідність матеріальнотехнічного забезпечення освітнього процесу, підвищення кваліфікації
вчителів для втілення в освітній процес концептуальних засад Нової
української школи. Спираючись на дворічний вже досвід реалізації
реформи загальної середньої освіти, вчителі оцінили актуальність
певних заходів для подальшої успішної реалізації реформи. А саме,
чверть опитаних ще потребують онлайн-навчання з певних аспектів
НУШ. Актуальними для більшості вчителів є поповнення у класах
бібліотек художньою літературою (56,0 %) та пізнавальними й
довідковими книгами (64,0 %), наповнення медіатек (65,2 %).
Найбільшу потребу вчителі відчувають у доступі до електронних
ресурсів з навчально-методичними матеріалами (77,6 %) та в
розвивальних ігрових комплексах (70,6 %), (рис. 18, табл. 5).
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40%

60%

80%

100%

Онлайн-навчання з певних аспектів НУШ
Тренінги з регіональними тренерами НУШ
Тренінги з формування навичок організації
інклюзивного навчання
Майстер-класи з найкращих практик НУШ
Поповнення класних бібліотечок художньою
літературою
Поповнення класних бібліотечок пізнавальними,
довідковими книгами, журналами
Поповнення шкільної медіатеки (офлайн)
Поповнення класів розвивальними ігровими
комплектами
Створення умов для доступу до електронних
ресурсів з навчально-методичними матеріалами
(додатково до тих підручників, які Ви обрали)
1 (найменш актуально)

2

3

4

5 (найбільш актуально)

Рис. 18. Розподіл відповідей учителів щодо актуальності певних заходів для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ

Таблиця 5
Розподіл відповідей учителів за необхідністю проведення в майбутньому заходів
для реалізації концепції НУШ
1 (найменш
актуально)

2

3

4

5
(найбільш
актуально)

Усього

Онлайн-навчання з певних аспектів НУШ

14,7%

11,0%

22,0%

26,5%

25,7%

100%

Тренінги з регіональними тренерами НУШ
Тренінги з формування навичок організації
інклюзивного навчання

3,3%

7,7%

14,9%

31,1%

43,0%

100%

9,3%

9,6%

20,0%

29,4%

31,8%

100%

Майстер-класи з найкращих практик НУШ
Поповнення класних бібліотечок художньою
літературою
Поповнення класних бібліотечок пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

1,4%

2,0%

6,4%

20,5%

69,9%

100%

2,4%

3,7%

12,0%

26,0%

56,0%

100%

1,4%

2,9%

8,9%

22,7%

64,1%

100%

Поповнення шкільної медіатеки (офлайн)
Поповнення класів розвивальними ігровими
комплектами
Створення умов для доступу до електронних
ресурсів з навчально-методичними матеріалами
(додатково до тих підручників, які Ви обрали)

1,7%

2,5%

8,1%

22,6%

65,2%

100%

1,1%

2,0%

5,9%

20,3%

70,6%

100%

1,1%

1,8%

4,3%

15,2%

77,6%

100%

Назва заходу

Порівняння актуальних потреб щодо забезпечення реалізації
НУШ в ЗЗСО за типом місцевості дозволяє зробити певні висновки.
8,0 % менше Учителі сільської місцевості менше потребують
покращення матеріально-технічного забезпечення, ніж учителі міст
(46,0 % і 54,0 % відповідно). Найбільше вчителі сільської місцевості
потребують подальшої організації для них тренінгів з формування
навичок організації інклюзивного навчання (48,4 %) та з
регіональними тренерами НУШ (48,2 %). Для вчителів міських
поселень актуальними є доступ до електронних ресурсів (56,5 %) та
поповнення медіатеки (55,8 %) (рис. 19). Отже, в сільській місцевості
актуальними для вчителів залишаються тренінги, в міських
поселеннях
–
забезпечення
навчальними
матеріалами
з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
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Частка відповідей вчителів за оцінкою актуальності заходу
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Тренінги з формування навичок організації
інклюзивного навчання

51,6%

48,4%

Тренінги з регіональними тренерами НУШ

51,8%

48,2%

Поповнення класів розвивальними ігровими
комплектами

53,6%

46,4%

Поповнення класних бібліотечок художньою
літературою

53,6%

46,4%

Поповнення класних бібліотечок пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

53,9%

46,1%

Онлайн-навчання з певних аспектів НУШ

54,7%

45,3%

Майстер-класи з найкращих практик НУШ

55,0%

45,0%

Поповнення шкільної медіатеки (офлайн)

55,8%

44,2%

Створення умов для доступу до електронних
ресурсів з навчально-методичними матеріалами

56,5%

43,5%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 19. Розподіл відповідей учителів щодо актуальності певних заходів для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ за типом місцевості, де розташований
ЗЗСО

Дослідження вивчало думку батьків щодо забезпечення якісної
організації освітньої діяльності на наступний 2020-2021 н.р. Лише
кожен десятий (10,4 %) відмітив гостроту проблем із забезпеченням
освітнього процесу в ЗЗСО. Найгострішими, на думку батьків,
залишаються питання організації збалансованого і різноманітного
харчування в шкільній їдальні (22,9 %), необладнаність туалетних
кімнат (19,6 %) та обмеженість площі класних кімнат для навчання й
розвитку дитини (14,5 %) (рис. 20).

Забезпечення класної бібліотечки художньою
літературою

55,6%

Забезпечення підручниками

51,4%

Забезпечення класу розвивальними ігровими
комплектами

5,0%
14,4% 7,3%
3,5%
14,2% 8,9%
5,3%

68,0%

Забезпечення класної бібліотечки пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

22,3%

47,3%

22,7%

14,0% 7,5%
4,9%
15,3% 9,2%
5,6%

44,1%

Туалетні кімнати потребують ремонту

17,4%

39,2%

17,0%

29,9%

Урахування позиції батьків у вирішенні шкільних
питань
1 (найменш гостра проблема)

17,0%

44,2%
2

13,4% 10,8%

16,1%
22,1%

3

4

13,2% 10,8% 14,5%

14,1%

19,6%
22,9%

6,8%
16,2% 10,6%

5 (дуже гостра проблема)

Рис. 20. Розподіл відповідей батьків учнів щодо актуальності певних потреб для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ

Батьки учнів ЗЗСО сільської місцевості (37,6 %) вбачають більше
проблем, які залишаються в школах, на відміну від закладів освіти в
малих (30,9 %) і великих (31,4 %) містах. У сільській місцевості
найбільше батьків (48,3 %) звертають увагу на недостатнє
забезпечення
класних
бібліотек
пізнавальною,
довідковою
літературою і журналами. У закладах освіти малих міст батьки (34,9 %)
найактуальнішою вбачають проблему організації збалансованого і
різноманітного харчування в шкільній їдальні. У великих містах, з
огляду на попередні дані щодо наповнюваності класів,
найактуальнішою проблемою з точки зору батьків (37,3 %)
залишається нестача місця в класних кімнатах для організації освітньої
діяльності учнів на засадах НУШ (рис. 21).
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Площа класної кімнати замала для навчання і
розвитку дитини

Різноманітність і збалансованість харчування в
шкільній їдальні

17,7%

26

Забезпечення класної бібліотечки художньою
літературою

25,5%

Забезпечення підручниками

25,2%

Забезпечення класної бібліотечки пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

24,7%

Забезпечення класу розвивальними ігровими
комплектами

31,7%

26,8%

47,7%

32,3%

42,5%

27,0%

48,3%

28,2%

40,0%

Площа класної кімнати замала для навчання і
розвитку дитини

37,3%

32,6%

30,1%

Туалетні кімнати потребують ремонту

35,9%

33,4%

30,8%

Різноманітність і збалансованість харчування в
шкільній їдальні

36,5%

Урахування позиції батьків у вирішенні шкільних
питань

34,7%

34,9%
32,2%

28,6%
33,1%
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Велике місто (з населенням понад 250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше ніж 250 тис.)
Село, селище, селище міського типу
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Рис. 21. Розподіл відповідей учителів щодо актуальності певних потреб для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ за типом населеного пункту, в якому
розташований ЗЗСО7

Таким чином, більшість (93,2 %) учителів у другому класі
користуються типовими освітніми програмами НУШ (1 і 2). Натомість
серед 6,8 % тих учителів, хто використовує інші освітні програми,
більшість працюють у міських ЗЗСО.
Загалом більшість учителів повністю (42,9 %) або швидше
(40,3 %) згодні з тим, що вони використовують у своїй освітній
діяльності різноманітні аспекти, які реалізують НУШ, а саме: регулярно
втілюють на практиці підходи НУШ; вважають, що нові підручники
задовольняють їхнім потребам для роботи в НУШ; організовують нове
освітнє середовище, яке покращило їхню роботу; формують в учнів
навички само- та взаємооцінювання, які позитивно позначаються на
мотивації дітей до навчання; використовують свідоцтво досягнень як
ефективний інструмент формувального оцінювання; їм є доступними
навчально-методичні матеріали НУШ. Найбільшою проблемою батьки
вважають якість харчування в шкільній їдальні: «зовсім не
погоджуються» або «швидше не погоджуються» з тим, що харчування
якісне 45,1 % і 34,6 % відповідно.

7

Дані наведені для позиції – дуже гостра проблема.
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Можна зазначити, що під час навчального процесу реалізується
один з принципів НУШ «педагогіка партнерства» – більше третини
(36,9 %) батьків учнів вважають за потрібне відвідувати уроки або
допомагати вчителеві в організації дозвілля та навчання дітей.
Реалізується також й інший принцип НУШ «формування освіченої
конкурентоспроможної особистості», оскільки значна частка батьків
контролюють успішність своїх дітей (90,8 %) та консультуються з
учителем щодо корисних для дитини додаткових навчальних
матеріалів (45,1 %).
Попри дворічний досвід упровадження НУШ, чверть (25,7 %)
учителів ще потребують онлайн-навчання з певних аспектів НУШ.
Найактуальнішим на третій клас, з точки зору вчителів (77,6 %),
залишається доступ до електронних ресурсів з навчальнометодичними матеріалами НУШ.
Для батьків учнів актуальними на третій клас залишається якість
харчування дітей у шкільній їдальні (22,9 %) та ремонт туалетних
кімнат (19,6 %).
Отже, вчитель користується запропонованими МОН типовими
освітніми програмами (відкидаючи можливість розробки авторських
програм, які враховуватимуть особливості дитячого колективу), у своїй
діяльності реалізує принципи НУШ, найбільше питань у нього
викликає якість харчування в шкільній їдальні. Найбільший ризик на
третій рік упровадження НУШ він вбачає в забезпеченні доступу до
електронних ресурсів з навчально-методичними матеріалами НУШ.
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Учень – учасник освітнього процесу
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Усяка школа славна не числом,
а славою своїх учнів.
М. Пирогов
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Метою Нової української школи є формування освіченого
українця: всебічно розвиненого, відповідального громадянина й
патріота, здатного до ризику й інновацій8. Чи сприяють створені в
школі умови формуванню сучасної особистості школяра відповідно до
Концепції НУШ розглянуто в даному розділі.
Аналіз зібраних статистичних даних за результатами
анкетування батьків другокласників дозволив зробити певні висновки
і узагальнення. А саме: більшість батьків (68,7 %) зазначають, що їхнім
дітям подобається ходити до школи. Натомість є 5,0 % учнів, яким це
не подобається або швидше не подобається (рис. 22).

68,7%

Ні
Складно сказати
4,2%

24,3%

Так
Швидше ні
Швидше так

2,0%
0,8%

Рис. 22. Розподіл відповідей батьків учнів щодо бажання ходити до школи їхніх
дітей

За відповідями батьків, загальний відсоток згадування дітьми
елементів шкільного життя захолено й натхненно кожного дня
становить 42,7 % та раз на тиждень – 36,2 %, що підтверджується
попередньою діаграмою. А саме, більшість дітей позитивно
сприймають атмосферу, створену в школі. Найбільше захоплення
викликають однокласники, вчителі та заняття на уроках математики.
Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа». URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
8

Про однокласників
Про вчителів
Про добре ставлення до себе з боку вчителів
Про приміщення школи, класну кімнату
Про іграшки, книги, техніку в класі
Про ранкове коло та свою участь у ньому
Про те, чим вони в класі займалися на уроках математики
Про те, чим вони в класі займалися на уроках мови
Про те, чим вони в класі займалися на уроках «Я
досліджую світ»
Про те, чим вони в класі займалися на уроках фізкультури
Про те, чим вони в класі займалися на уроках мистецтва
Про смачну їжу в шкільній їдальні

Декілька разів упродовж півріччя
Жодного разу
Кожного дня
Хоча б раз на місяць
Хоча б раз на тиждень

Рис. 23. Розподіл відповідей батьків учнів щодо позитивних відгуків їхніх дітей про
елементи шкільного життя за періодичністю згадування
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Такий висновок підтверджується найбільшою часткою батьків (69,3 %,
55,9 % та 54,9 % відповідно), які стверджують, що їхні діти захоплено
розповідають про однокласників кожного дня. Викликають питання
дані, отримані на питання про харчування в шкільній їдальні й ранкове
коло та участь дітей у ньому. Діти ніколи або лише раз на півріччя із
захопленням не розповідають про смачну їжу в шкільній їдальні
(18,7 %) та про ранкове коло (17,6 %). Дані щодо їжі в шкільній їдальні
підтверджуються відповідями вчителів щодо цього питання. Цифру
щодо участі дітей у ранковому колі можна пояснити невмінням
учителів організовувати так цей захід, щоб зацікавити всіх учнів. Також
привертає увагу невеликий відсоток учнів, які щоденно із захопленням
згадують шкільне або класне приміщення (15,9 %) та обладнання
кабінету (27,1 %). Такі цифри опосередковано констатують той факт,
що осучаснення шкільних і класних приміщень як меблями, так і
книжками й технікою залишається актуальним і надалі. (рис. 23,
табл. 6).
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Таблиця 6
Розподіл відповідей батьків учнів за періодичністю позитивного
згадування дітьми вдома елементів шкільного життя
Назва структурних елементів
шкільного життя
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Про однокласників
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Про вчителів
Про добре ставлення до себе з боку
вчителів
Про приміщення школи, класну
кімнату
Про іграшки, книги, техніку в класі
Про ранкове коло та свою участь у
ньому
Про те, чим вони в класі займалися
на уроках математики
Про те, чим вони в класі займалися
на уроках мови
Про те, чим вони в класі займалися
на уроках «Я досліджую світ»
Про те, чим вони в класі займалися
на уроках фізкультури
Про те, чим вони в класі займалися
на уроках мистецтва
Про смачну їжу в шкільній їдальні

Частка відповідей батьків учнів за періодичністю розповідей
дітей про структурні елементи шкільного життя
Декілька
Хоча б
Хоча б
разів
Жодного Кожного
раз на
раз на
Усього
упродовж
разу
дня
місяць тиждень
півріччя
1,7%
0,5%
69,3%
3,4%
25,1%
100%
2,4%
1,1%
55,9%
5,9%
34,6%
100%
4,4%

2,5%

41,6%

9,8%

41,7%

100%

10,6%

7,3%

15,9%

25,0%

41,1%

100%

8,7%

5,4%

27,1%

20,1%

38,5%

100%

7,4%

10,2%

32,8%

15,6%

33,9%

100%

3,6%

2,2%

54,9%

8,4%

31,0%

100%

4,1%

2,5%

48,2%

9,9%

35,4%

100%

3,4%

1,7%

51,4%

8,2%

35,3%

100%

4,7%

2,5%

39,2%

11,3%

42,3%

100%

3,5%

1,7%

39,7%

10,1%

45,1%

100%

7,3%

11,4%

36,2%

14,6%

30,5%

100%

Загальний висновок, який випливає з аналізу діаграми: у
сільській місцевості діти мають більше позитивних емоцій від
відвідування школи, порівняно з великими та невеликими містами
(45,3 %, 24,2 % та 30,5 % відповідно). У сільській місцевості найбільше
дітей із захопленням розказують вдома про шкільне й класне
приміщення (51,3 %) та про іграшки, книги й техніку в класі (52,4 %);
найменше – про однокласників (40,7 %). У малих містах найбільше
дітей із захопленням розказують батькам про заняття з математики й
мови (по 32,2 %), найменше – про ранкове коло й свою участь у ньому
(27,6 %). У великих містах найбільше дітей із захопленням
розповідають батькам про однокласників (27,9 %) і вчителів (26,6 %),
найменше – про обладнання класних кімнат (19,8 %) (рис. 24).
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Про те, чим вони в класі займалися на уроках «Я
досліджую світ»

26,0%

31,7%

42,3%

Про те, чим вони в класі займалися на уроках фізкультури

24,2%

31,5%

44,4%

Про те, чим вони в класі займалися на уроках мистецтва

25,0%

32,0%

43,0%

Про смачну їжу в шкільній їдальні

22,2%

29,8%

48,0%

Велике місто (з населенням понад 250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше ніж 250 тис.)
Село, селище, селище міського типу

Рис. 24. Розподіл відповідей батьків учнів щодо позитивних відгуків їхніх дітей про
елементи шкільного життя за періодичністю згадування за типом населеного
пункту, в якому розташований ЗЗСО9

За відповідями більше 6 % батьків, їхні діти кожного дня
незадоволені аспектами шкільного життя. Найбільше (14,6 %) учнів
кожного дня незадоволені їжею в шкільній їдальні, що
підтверджується наведеними вище відповідями вчителів. Тривожним
є факт, що 7,3 % учнів майже кожного дня скаржаться батькам, що їх
ображають однокласники. Лише трохи більше чверті дітей (26,6 %)
ніколи або майже ніколи не озвучували своїм батькам цю скаргу
(рис. 25).

9

Дані наведені для періодичності згадування події – кожного дня.
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Про добре ставлення до себе з боку вчителів
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Мене сьогодні образив/образила
однокласник/однокласниця
Мене сьогодні не питала вчителька
Інші діти не хотіли зі мною працювати в групі
На мою пропозицію/питання не реагували
вчителі/однокласники
У школі нецікаво. Я не хочу іти туди
Мені не подобається їжа в шкільній їдальні

16,3%

7,4%

9,3%

26,6%

23,3%

33,8%

6,8%
10,0%
2,8%
11,1%
2,6%
15,8%
2,3%
14,6% 14,6%

19,5%

57,1%

26,4%
30,6%
17,9%

58,2%

12,2%

17,3%

57,8%

10,8%

16,9%

38,4%

17,0%

Кілька разів на рік
Ніколи/Майже ніколи
Хоча б раз на тиждень

7,3%

15,4%

Майже кожного дня
Хоча б раз на місяць
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Рис. 25. Розподіл відповідей батьків учнів щодо негативних відгуків їхніх дітей про
елементи шкільного життя за періодичністю згадування
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Загалом найбільше (41,5 %) другокласників незадоволених
певними аспектами шкільного життя є учнями ЗЗСО сільської
місцевості. Найбільше таких дітей (48,0 %) майже щодня скаржилися
батькам на те, що інші діти не хотіли з ними працювати в групі.
Оптимістична думка вчителів сільської місцевості щодо якісного
харчування в шкільній їдальні не співпадає з думкою третини (29,9 %)
дітей, які майже щоденно скаржаться батькам на якість їжі в шкільній
їдальні. Найбільше невдоволення якістю харчування спостерігається в
учнів малих міст (35,5 %). Такої ж думки і другокласники великих міст,
де така частка становить 34,6 % (рис. 26).
Мене сьогодні образив/образила
однокласник/однокласниця
Мене сьогодні не питала вчителька
Інші діти не хотіли зі мною працювати в групі
На мою пропозицію/питання не реагували
вчителі/однокласники

25,7%
22,8%
25,5%
30,7%

У школі нецікаво. Я не хочу іти туди

32,9%

Мені не подобається їжа в шкільній їдальні

34,6%

30,0%

44,3%

35,0%

42,2%

26,5%

48,0%

25,7%
26,3%
35,5%

43,6%
40,7%
29,9%

Велике місто (з населенням понад 250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше ніж 250 тис.)
Село, селище, селище міського типу

Рис. 26. Розподіл відповідей батьків учнів щодо негативних відгуків їхніх
дітей про елементи шкільного життя за періодичністю згадування за типом
населеного пункту, в якому розташований ЗЗСО10
10

Дані наведені для періодичності згадування події – майже кожного дня.

У частини батьків викликає занепокоєння втрата інтересу до
навчання їхніх дітей (9,4 %) та зниження успішності з мов (10,1 %).
Найменше занепокоєні батьки з питань спілкування дітей з
однокласниками та вчителями (рис. 27, табл. 7).
Труднощі в спілкуванні з однокласниками
Труднощі в спілкуванні з учителем/учителькою
Утрата інтересу до навчання
Зниження успішності з математики
Зниження успішності з мов
Зниження успішності з дослідження світу
2

3

4

5 (дуже високий ризик)

Рис. 27. Розподіл відповідей батьків учнів щодо ризиків, які у дитини можуть
виникнути у 3-му класі
Таблиця 7
Розподіл відповідей батьків учнів за ризиками, які у дитини можуть виникнути у
3-му класі
Назва ризику
Труднощі в спілкуванні з
однокласниками
Труднощі в спілкуванні з
учителем/учителькою
Утрата інтересу до навчання
Зниження успішності з математики
Зниження успішності з мов
Зниження успішності з дослідження
світу

Частка відповідей батьків учнів за оцінкою актуальності ризику
5 (дуже
1 (немає
2
3
4
високий Усього
ризику)
ризик)
67,8%

17,1%

9,0%

4,6%

1,5%

100%

76,9%

11,8%

6,5%

3,4%

1,4%

100%

49,1%
48,9%
43,2%

27,7%
28,0%
31,9%

13,9%
13,7%
14,8%

6,0%
6,3%
6,8%

3,4%
3,2%
3,3%

100%
100%
100%

58,1%

24,4%

10,3%

5,0%

2,2%

100%

Найбільше турбуються про навчання своїх дітей в третьому класі
батьки сільської місцевості (38,5 %) на відміну від батьків, діти яких
навчаються в ЗЗСО малих (31,6 %) та великих (29,9 %) міст. Найбільшу
частку батьків сільських шкіл (40,9 %) хвилює зниження успішності
їхніх дітей з математики. У малих містах найбільше батьків (33,3 %)
вбачають ризик у втраті інтересу в їхніх дітей до навчання. У великих
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1 (немає ризику)
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містах таким ризиком є труднощі у спілкуванні з однокласниками
(33,7 %) (рис. 28).
Зниження успішності з дослідження світу
Зниження успішності з мов
Зниження успішності з математики

29,0%
32,4%
26,2%

Утрата інтересу до навчання

30,1%

Труднощі в спілкуванні з учителем/учителькою

27,8%

Труднощі в спілкуванні з однокласниками

33,7%

32,8%
29,6%
32,9%
33,3%
33,1%
28,2%

38,2%
38,0%
40,9%
36,6%
39,1%
38,0%

Велике місто (з населенням понад 250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше ніж 250 тис.)
Село, селище, селище міського типу

Рис. 28. Розподіл відповідей батьків учнів щодо ризиків, які у дитини можуть
Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ | 2020 р.

виникнути у 3-му класі за типом населеного пункту, в якому розташований ЗЗСО11
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Таким чином, виявлено наступне: більшість (68,7 %) батьків
другокласників вважають, що їхнім дітям подобається ходити до
школи. Найбільше дітей із захопленням кожного дня розповідають
батькам про однокласників (69,3 %), вчителів (55,9 %) та уроки
математики (54,9 %). Якість харчування в шкільній їдальні не
відповідає очікуванням 18,7 % батьків, які зазначають, що їхні діти
ніколи або лише раз на півріччя розповідають про смачну їжу в
шкільній їдальні. Актуальною є наявність булінгу в дитячих учнівських
колективах. Майже 26,4 % дітей хоча б раз на тиждень скаржаться
батькам на образи однокласників. Майже ніколи не скаржаться
батькам про те, що їх образили однокласники, такий же відсоток
(26,6 %) дітей. ЮНІСЕФ визначає булінг як небажану агресивну
поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини
іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та
демонстрації сили. У зв’язку з наявністю такої проблеми рекомендуємо
вчителям до використання у роботі навчально-методичного посібника
МОН «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність
закладів
освіти»
(https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files)

11

Дані наведені для позиції – дуже високий ризик.
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На третій рік навчання найбільше занепокоєння у батьків
викликають втрата інтересу до навчання (3,4 %), зниження успішності
з мов (3,3 %) та математики (3,2 %)в їхніх дітей.
Отже, другокласник із задоволенням ходить до школи, найбільше
там йому подобається спілкування з однокласниками і вчителями,
найменше – якість харчування в шкільній їдальні. Ризиком на третій
рік упровадження НУШ вбачається батьками учнів втрата їхнього
інтересу до навчання.
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Навчальні досягнення учнів
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Є діти з гострим розумом і допитливі, але дикі і вперті.
Таких зазвичай ненавидять в школах і майже завжди вважають
безнадійними; між тим з них зазвичай виходять великі люди,
якщо тільки виховати їх належним чином.
Я.-А. Коменський
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Освіта, як будь-який процес налаштована на результат. А
результат вимірюється якістю. Результати освітньої діяльності
реалізуються через Державні стандарти і конкретизуються в освітніх
програмах. Яких результатів досягли учні на момент закінчення
другого класу навчання в НУШ? На це питання нам дали відповіді
вчителі і батьки другокласників. Аналіз цих відповідей представлено в
цьому розділі.
Думка вчителів
У розвитку навичок різного когнітивного рівня у другокласників
на кінець навчального року не спостерігається значної розбіжності за
типом місцевості, де розташований ЗЗСО. Проте на 7,8 % більше
вчителів сільської місцевості вважають, що у їхніх учнів краще
розвинуті м’які навички (soft skills12). Натомість на 5,6 % більше
вчителів міських поселень зазначають, що в їхніх учнів краще
розвинуті жорсткі навички (hard skills13). Звертає увагу частка
вчителів, яким важко визначити в учнів сформованість певних
когнітивних навичок (рис. 29). Поясненням може бути або
несформоване у цих учителів розуміння цих понять, або невміння
вирізняти їх в учнів. Така ситуація дає підстави говорити про
необхідність організації для вчителів тематичних майстер-класів.

М’які (soft skills) навички – міжпрофесійні, універсальні, корисні для будь якого виду діяльності.
Дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, змінювати сферу зайнятості, вирішувати нестандартні
завдання. URL: https://studway.com.ua/soft-skills/. Відповідно до НУШ – сформовані вміння читати, писати,
рахувати, обчислювати тощо.
13
Жорсткі (hard skills) навички – вузькоспеціальні. Діють у межах конкретного напряму, сталих умовах та
формалізованому процесі роботи/навчання. Ефективні для вирішення типових завдань. URL:
https://studway.com.ua/soft-skills/. Відповідно до НУШ – сформовані відповідальність, дисципліна,
комунікація, емоційний інтелект тощо.
12

Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills

57,0%

43,0%

Hard skills

52,8%

47,2%

Складно відповісти

51,9%

48,1%

Soft skills

46,1%
Міські поселення

53,9%
Сільська місцевість

Загалом дві третини вчителів (65,5 %) констатують у своїх учнів
на кінець другого класу однаковий прогрес у набутті як м’яких, так і
жорстких навичок. Кожен десятий учитель (10,9 %) не в змозі
визначити, які з навичок краще сформовані в їхніх учнів. Найменше
вчителів (8,1 %) вказують на формування в їхніх учнів м’яких навичок
(рис. 30). Такі дані звертають увагу на необхідність проведення
додаткових тренінгів для вчителів з формування такого типу навичок
в учнів, оскільки м’які або загальнопредметні навички є основою для
подальшого успішного навчання й успішної реалізації особистості у
подальшому житті.
Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills

65,5%

Hard skills
Складно відповісти
Soft skills

15,5%
10,9%
8,1%

Рис. 30. Розподіл відповідей учителів щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня

Загальні м’які та жорсткі навички формуються через досягнення
конкретних освітніх результатів, яких мають досягти учні на кінець
певного навчального року. Ці освітні результати записані в освітніх
програмах з кожного навчального предмета. За відповідями вчителів
можна виокремити певні тенденції в результатах освітньої діяльності
другокласників. А саме: майже половина вчителів зазначають, що не
менше половини учнів володіють навичками математичних обчислень
(48,1 % та 46,9 %), організації власної діяльності (47,7 %), роботи з
текстом (45,0 %), спостереження й аналізу природних об’єктів (44,8 %).
Загалом такі навички належать до жорстких (предметних) навичок.
Нижче наведені дані стосуються м’яких (загальнопредметних)
навичок, про формування яких у не менш ніж половини учнів класу
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Рис. 29. Розподіл відповідей учителів щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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зазначає третина вчителів. Найнижчий рівень сформованості в учнів
уміння представлення результатів власної творчої діяльності, а саме
комунікаційних навичок констатують 28,3 % учителів (рис. 31). Отже,
можна говорити про те, що уміння формувати предметні навички у
вчителів початкової школи сформоване на необхідному для якісного
навчання учнів рівні. Уміння формувати загальнопредметні навички –
загальнопредметні (ключові) компетентності в учителів необхідно
надалі розвивати, враховуючи це при формуванні тематики
навчальних тренінгів та курсів.
Обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і
практичних ситуаціях

37,8%
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Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у
схему, таблицю, схематичний рисунок
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43,2%

Аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу
пов’язаних між собою величин для розв’язання
повсякденних проблем математичного змісту

46,9%

Перевіряє правильність результату арифметичної дії;
виявляє та виправляє помилки

48,1%

Експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій,
імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)

45,0%

Перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма
самостійно чи за допомогою вчителя

43,4%

Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення

38,3%

Досліджує обрані природні явища та об’єкти,
використовуючи надані прилади, моделі

39,8%

Виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює
необхідність їх урахування у життєдіяльності людини

44,8%

Знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує об’єкти
навколишнього світу за однією або кількома ознаками

40,4%

Регулярно проявляють ініціативу під час заходів у класі
Охоче представляє результати власної творчої діяльності
перед іншими
З повагою до інших відстоюють свою позицію

35,0%
28,3%
42,4%

Застосовують основні навчальні стратегії щодо організації
власної діяльності (планує, контролює, оцінює тощо)
Конструктивно співпрацює в команді

47,7%
39,3%

Рис. 31 Розподіл відповідей учителів щодо результатів освітньої діяльності
другокласників14

14

Дані наведені для не менше половини учнів у класі.

Загалом, якщо аналізувати освітні результати для всіх / майже
всіх учнів класу і вплив на такі результати наповнюваності класів,
можна констатувати загальну тенденцію: кращими вважають
сформованими усі види освітньої діяльності учителі, у яких більше
25 учнів у класі. Учителів відмічають, що в усіх / майже усіх їхніх учнів
сформовано вміння перевіряти написане (48,5 %) та обчислювати усно
(48,1 %) – жорсткі (предметні) навички. Натомість лише третина
(найменше) цих учителів обирають сформованість в усіх / майже усіх
їхніх учнів здатність проявляти ініціативу під час заходів у класі (рис.
32). Причиною такої ситуації може бути недостатньою мірою розвинуті
в учителів навички організації групової творчої діяльності учнів або
невміння виділити час на таку діяльність.

Перетворює інформацію у схему, таблицю, схематичний
рисунок
Аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу
пов’язаних між собою величин для розв’язання
повсякденних проблем математичного змісту
Перевіряє правильність результату арифметичної дії;
виявляє та виправляє помилки
Експериментує з текстом
Перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма
самостійно чи за допомогою вчителя

48,1%
45,0%
39,9%
42,5%
39,6%
48,5%

23,5%
25,5%

28,4%
29,5%

29,7%

30,4%

25,6%

31,9%

27,1%
24,2%

33,3%
27,3%

Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення

43,5%

27,6%

29,0%

Досліджує обрані природні явища та об’єкти,
використовуючи надані прилади, моделі

42,9%

27,7%

29,5%

Виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює
необхідність їх урахування у життєдіяльності людини

43,3%

26,8%

29,9%

Знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує
об’єкти навколишнього світу за однією або кількома
ознаками

44,7%

25,0%

30,3%

Регулярно проявляють ініціативу під час заходів у класі

37,7%

28,5%

33,8%

Охоче представляє результати власної творчої діяльності
перед іншими

44,1%

27,1%

28,8%

З повагою до інших відстоюють свою позицію

44,3%

26,2%

29,5%

Застосовують основні навчальні стратегії щодо організації
власної діяльності

43,6%

26,1%

30,2%

Конструктивно співпрацює в команді

41,4%
Більше 25 учнів

27,2%
16 – 24 учнів

31,4%
Менше 15 учнів
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Обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і
практичних ситуаціях
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Рис. 32. Розподіл відповідей учителів щодо результатів освітньої діяльності
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другокласників за наповнюваністю учнів у класі15
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Дані, наведені на наступній діаграмі звертають увагу на таке:
- загалом освітні результати за всіма напрямами на 7,0 % вищі в
тих учнів, вчителі яких працюють за типовою освітньою програмою
НУШ-1 у порівнянні з НУШ-2 (49,4 % і 42,4 % відповідно);
- в учнів (усіх / майже всіх) тих учителів, які працюють за типовою
освітньою програмою НУШ-1, у більшості розвинуті вміння усно
обчислювати (51,4 %) та перевіряти написане (51,6 %) та регулярно
появляти ініціативу (51,4 %). Загалом краще розвинуті предметні
навички;
- якщо вчитель працює за типовою освітньою програмою НУШ-2,
в учнів (усіх / майже всіх) розвинуті вміння перетворювати інформацію
у схеми, таблиці тощо (46,0 %), конструктивно співпрацювати в
команді (44,2 %) та з повагою до інших відстоювати свою позицію
(43,5 %). Загалом краще розвинуті загальнопредметні навички
(рис. 33).

15

Дані наведені для усіх / майже усіх учнів у класі.

39,5%

51,4%

Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у
схему, таблицю, схематичний рисунок

44,2%
46,0%

Аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу
пов’язаних між собою величин для розв’язання
повсякденних проблем математичного змісту

47,0%
42,9%

Перевіряє правильність результату арифметичної дії;
виявляє та виправляє помилки
Експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій,
імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)
Перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки
письма самостійно чи за допомогою вчителя
Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення
Досліджує обрані природні явища та об’єкти,
використовуючи надані прилади, моделі
Виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює
необхідність їх урахування у життєдіяльності людини
Знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує
об’єкти навколишнього світу за однією або кількома
ознаками
Регулярно проявляють ініціативу під час заходів у класі
Охоче представляє результати власної творчої діяльності
перед іншими
З повагою до інших відстоюють свою позицію
Застосовують основні навчальні стратегії щодо
організації власної діяльності (планує, контролює, оцінює
тощо)
Конструктивно співпрацює в команді

41,0%
42,8%
39,3%
42,6%

50,0%
50,1%
51,6%
49,5%

48,8%
42,5%
42,4%
41,3%
42,4%
42,8%

50,6%
50,4%
51,4%
50,8%

49,8%
43,5%
47,2%
42,3%
49,0%
44,2%

Типова освітня програма НУШ-1 (під керівництвом О. Я. Савченко)
Типова освітня програма НУШ-2 (під керівництвом Р. Б. Шияна)

Рис. 33. Розподіл відповідей учителів щодо результатів освітньої діяльності
другокласників за типовою освітньою програмою, за якою працюють учителі16

За відповідями вчителів, загалом освітні результати учнів у ЗЗСО
міських поселень вищі, ніж в учнів у сільській місцевості на 10,4 %
(55,2% і 44,8 % відповідно). У міських поселеннях більша кількість
опитаних вважає, що в їхніх учнів (усіх / майже всіх) розвинуті вміння
перетворювати інформацію (58,7 %), перевіряти написане (58,6 %) та
обчислювати усно (57,7 %) – це предметні вміння або hard skills.
16

Дані наведені для усіх / майже всіх учнів у класі.
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Обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і
практичних ситуаціях
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Учителі сільської місцевості зазначають, що їхні учні (усі / майже всі)
регулярно
появляють
ініціативу
(51,0 %),
конструктивно
співпрацюють в команді (48,3 %) – це загальнопредметні навички або
soft skills. (рис. 34).
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Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у
схему, таблицю, схематичний рисунок

58,7%

41,3%

Перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма
самостійно чи за допомогою вчителя

58,6%

41,4%

Обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і
практичних ситуаціях

57,7%

42,3%

Застосовують основні навчальні стратегії щодо
організації власної діяльності (планує, контролює, оцінює
тощо)

57,1%

42,9%

Виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює
необхідність їх урахування у життєдіяльності людини

56,4%

43,6%

55,9%

44,1%

55,9%

44,1%

Перевіряє правильність результату арифметичної дії;
виявляє та виправляє помилки

55,7%

44,3%

Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення

55,0%

45,0%

Досліджує обрані природні явища та об’єкти,
використовуючи надані прилади, моделі

54,7%

45,3%

Охоче представляє результати власної творчої діяльності
перед іншими

54,7%

45,3%

З повагою до інших відстоюють свою позицію

53,7%

46,3%

Експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій,
імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)

52,5%

47,5%

Конструктивно співпрацює в команді

51,7%

48,3%

Знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує
об’єкти навколишнього світу за однією або кількома
ознаками
Аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу
пов’язаних між собою величин для розв’язання
повсякденних проблем математичного змісту

Регулярно проявляють ініціативу під час заходів у класі

49,0%
Міські поселення

51,0%
Сільська місцевість

Рис. 34. Розподіл відповідей учителів щодо результатів освітньої діяльності
другокласників за типовою місцевості, де розташований ЗЗСО17

За відповідями батьків учнів
Чверть батьків другокласників (25,5 %) вважають, що в їхніх
дітей на кінець 2-го класу краще сформовані предметні (жорсткі)
навички, це на 10,0 % більше, ніж за відповідями вчителів. Також на
17

Дані наведені для усіх / майже всіх учнів у класі.

3,6 % більше батьків, у порівнянні з учителями, зазначають, що в їхніх
дітей краще розвинуті загальнопредметні (м’які) навички (11,7 %).
Натомість менше половини (49,9 %) констатують однаковою мірою
розвинуті як м’які, так і жорсткі навички в їхніх дітей, що на 15,9 %
менше за думку вчителів. Частка батьків (13,2 %) не змогла відповісти
на дане питання (рис. 35).
Hard skills
Soft skills

25,5%
11,7%

Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills
Складно відповісти

49,6%
13,2%

Третина батьків другокласників (33,2 %)зазначає, що освітні
результати їхніх дітей на кінець 2-го класу сформовані «дуже добре».
Більше половини (50,6 %) – «досить добре». Отже, загалом вісім з
десяти батьків задоволені результатами освітньої діяльності своїх
дітей на кінець другого року навчання в НУШ. Найбільше батьків
впевнені, що їхні діти дуже добре навчилися працювати в команді
(45,6 %), досить добре – обговорювати прочитане, висловлюючи своє
ставлення (55,3 %). Натомість більше чверті (27,2 %) батьків вважають,
що їхні діти не зовсім добре або не добре ініціюють класні або
внутрішньогрупові заходи. Невтішною є практично однакова частка
батьків, які відмічають, що в їхніх дітей вміння створювати зв’язний
текст на кінець 2-го класу розвинуте дуже добре (21,7 % – найнижчий
показник по цій позиції) або не зовсім добре (21,8 % – найвищий
показник по цій позиції) (рис. 36). Чому ми вважаємо такі дані
невтішними, тому що вміння створювати зв’язний текст є для людини
основою комунікаційної компетентності, яка суттєво впливає на
здатність у майбутньому конструктивно комунікувати зі
співбесідником, у колективі тощо.
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Рис. 35. Розподіл відповідей батьків учнів щодо розвитку навичок різного
когнітивного рівня
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Обговорює прочитане, висловлюючи своє
ставлення
Створює зв’язний текст

28,8%

21,7%

55,3%

14,6%
1,4%

54,6%

21,8%
1,9%

Розповідає про погоду або явища природи,
наводячи результати власних спостережень
Ініціює класні або внутрішньогрупові заходи
(походи, конкурси, ігри, покращення середовища
тощо)
Представляє результат власної творчої діяльності

З повагою до інших відстоює свою позицію

42,6%

24,3%

48,8%

7,8%
,7%

48,6%

23,2%
4,0%

39,2%

33,5%

46,4%

13,0%
1,5%

53,5%

11,8%
1,2%

Організовує свою діяльність

30,0%

50,9%

17,2%
1,9%
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Співпрацює в команді
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Дуже добре

45,6%

Досить добре

47,0%
На жаль, недобре

6,6%
0,8%

Не зовсім добре

Рис. 36. Розподіл відповідей батьків учнів щодо оцінювання результатів освітньої
діяльності другокласників

Рівень освітньої діяльності своїх дітей батьки з різних типів
місцевості оцінюють наступним чином. У сільській місцевості «досить
добре» 38,8 % батьків, у малих містах – 33,4 %, у великих містах –
27,8 %. У сільській місцевості, за думкою батьків (39,7%), діти вміють
представляти результати власної творчої діяльності та –
співпрацювати в команді (38,1 %). У школах малих міст найбільше
батьків (33,8 %) схиляються до думки, що їхні дітей досить добре
здатні обговорювати прочитане, висловлюючи своє власне ставлення,
найменше (32,6 %) – ініціювати класні або внутрішньогрупові заходи.
Найбільше батьків у великих містах (28,7 %) вважають, що в їхніх дітей
досить добре сформоване вміння співпрацювати в команді, найменше
(27,1 %) – розповідати по погоду або явища природи, наводячи
результати власних спостережень (рис. 37).

27,6%

33,8%

38,6%

Створює зв’язний текст

28,6%

33,2%

38,2%

Розповідає про погоду або явища природи,
наводячи результати власних спостережень

27,1%

33,5%

39,4%

Ініціює класні або внутрішньогрупові заходи
(походи, конкурси, ігри, покращення середовища
тощо)

28,1%

32,6%

39,3%

Представляє результат власної творчої діяльності

26,6%

33,7%

39,7%

З повагою до інших відстоює свою позицію

27,9%

33,7%

38,4%

Організовує свою діяльність

28,1%

33,2%

38,7%

Співпрацює в команді

28,7%

33,2%

38,1%

Велике місто (з населенням понад 250 тис.)
Невелике місто (з населенням менше ніж 250 тис.)
Село, селище, селище міського типу

Рис. 37. Розподіл відповідей батьків учнів щодо оцінювання результатів освітньої
діяльності другокласників за типом населеного пункту, в якому розташований
ЗЗСО18

Таким чином, на кінець 2-го класу навчання в НУШ дві третини
(65,5 %) вчителів зазначають, що в їхніх учнів однаковий прогрес у
набутті як soft- (загальнопредметні), так і hard (предметні) skills. Серед
решти майже вдвічі більше тих, хто наголошує на більшому прогресі
hard skills на відміну від soft skills (15,5 % і 8,1 % відповідно). З думкою
вчителів майже погоджуються і батьки учнів: половина (49,6 %)
зазначають однаковий прогрес у набутті soft- і hard skills, чверть
(25,5 %) – у і hard skills, в половину менше (11,7 %) – у soft skills.
Натомість у майже половини вчителів-респондентів не менш ніж
половина учнів класу мають сформовані предметні навички –
математичних обчислень (47,7 %), роботи з текстом (45,0 %),
спостереження природних об’єктів (44,8 %). Менше учителі говорять
про формування в меншої половини учнів класу загальнопредметних
навичок – проявляти ініціативу під час заходів у класі (35,0 %),

18

Дані наведені для позиції – досить добре.
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висловлювати власні погляди щодо предмета обговорення (38,3 %),
представляти результати власної творчої діяльності (28,3 %).
Серед батьків вісім з десяти (83,8 %) задоволені результатами
освітньої діяльності своїх дітей на кінець 2-го класу навчання. Майже
половина батьків констатує дуже добре розвинуте в їхніх дітей уміння
співпрацювати в команді (45,6 %) та розповідати про погоду або явища
природи, наводячи результати власних спостережень (42,6 %). Такі
дані підтверджують думку батьків щодо розвинутих на однаковому
рівні і предметних, і загальнопредметних навичок.
Отже, як батьки, так і вчителі одностайні в тому, що на кінець
другого року навчання в НУШ в учнів спостерігається однаковий
прогрес у формуванні soft- і hard skills. При деталізації, вчителі
віддають перевагу сформованості в учнів предметних (hard skills)
навичок над загальнопредметними (soft skills), батьки –
підтверджують своє попереднє твердження – однаковою мірою
розвинуті і предметні (hard skills) і загальнопредметні (soft skills)
навички.

Умови для навчання дітей з
особливими освітніми потребами
«Заклади освіти створюють умови для навчання осіб з
особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної
програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і
можливостей»19. Чи створено умови в ЗЗСО для навчання дітей з ООП,
чи готові вчителі працювати в умовах інклюзивної освіти20? Відповіді
на ці питання представлено в цьому розділі.
У ЗЗСО міських поселень майже вдвічі більше 2 класів, у яких
навчаються діти з особливими освітніми потребами (ООП), ніж у
сільській місцевості (63,2 % і 36,8 % відповідно) (рис. 38). Такі дані
можна пояснити або відсутністю дітей з ООП у сільській місцевості, або
небажанням батьків таких дітей навчати їх в закладах загальної
середньої освіти.
Так
Ні

63,2%

36,8%

52,0%

48,0%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 38. Розподіл відповідей учителів щодо навчання дітей з ООП в класі за типом
місцевості, де розташований ЗЗСО
25,5%
Так
Ні
74,5%

Загалом
лише
чверть
опитаних учителів навчали у
своєму класі у 2019/2020 н. р.
дітей з особливими освітніми
потребами (рис. 39).

Рис. 39. Розподіл відповідей учителів щодо навчання дітей з ООП в класі

Закон України «Про освіту», стаття 20, п. 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
«Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до
освітнього процесу всіх його учасників». Закон України «Про освіту», стаття 1, п. 1. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
19
20
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Дитина - це явище в нашому
житті, а не випадковість.
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Більш ніж у 2,5 рази більше вчителів міських поселень порівняно
з учителям сільської місцевості констатують, що у їхньому класі не
створено умов для інклюзивного навчання учнів з ООП (72,7 % і 27,3 %
відповідно) (рис. 40).
Зовсім не погоджуюся

72,7%

Швидше не погоджуюся, ніж погоджуюся

27,3%

67,9%

32,1%

Більше погоджуюся, ніж не погоджуюся

61,0%

39,0%

Складно сказати

60,6%

39,4%

Повністю погоджуюся

54,1%
Міські поселення

45,9%
Сільська місцевість
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Рис. 40. Розподіл відповідей учителів щодо створення умов для інклюзивного
навчання учнів з ООП за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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Загалом по Україні більше половини вчителів (53,6 %) вважають,
що в їхньому класі створені або майже створені усі необхідні умови для
інклюзивного навчання дітей з ООП. Кожен десятий (12,1 %) має
протилежну думку (рис. 41).
Більше погоджуюся, ніж не погоджуюся

41,7%

Швидше не погоджуюся, ніж погоджуюся

24,3%

Зовсім не погоджуюся

12,1%

Повністю погоджуюся

11,9%

Складно сказати

10,1%

Рис. 41. Розподіл відповідей учителів щодо створення умов для інклюзивного
навчання учнів з ООП

Як повністю готових, так і не готових до роботи з дітьми з ООП
майже три чверті вчителів ЗЗСО міських поселень (70,5 % і 71,0 %
відповідно) (рис. 42).
Частково готова/ий

64,4%

35,6%

Повністю готова/ий

70,5%

29,5%

Не готова/ий

71,0%

29,0%

Загалом готова/ий

60,6%
Міські поселення

39,4%
Сільська місцевість

Рис. 42. Розподіл відповідей учителів щодо готовності роботи з дітьми з ООП за
типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Загалом лише 16,0 % вчителів вважають себе повністю готовими
до роботи з дітьми з ООП. Більше половини (59,1 %) – загалом готові
(рис. 43).
Загалом готова/ий

59,1%

Частково готова/ий

23,6%

Повністю готова/ий
Не готова/ий

16,0%
1,3%

Майже дві третини вчителів міських поселень вважають, що для
роботи з дітьми з ООП необхідна спеціальна підготовка. Натомість
серед цієї категорії вчителів більше половини (55,4 %) мають
протилежну думку (рис. 44).
Так

63,8%

36,2%

Ні

55,4%

44,6%

Не знаю

55,0%

45,0%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 44. Розподіл відповідей учителів щодо необхідності спеціальної підготовки
для роботи з дітьми з ООП за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Загалом більшість (93,6 %) опитаних розуміють необхідність
спеціальної підготовки для успішної роботи з дітьми з ООП (рис. 45).
Так
Ні
Не знаю

93,6%
4,9%
1,5%

Рис. 45. Розподіл відповідей учителів щодо необхідності спеціальної підготовки для
роботи з дітьми з ООП

Таким чином, чверть (25,5 %) учителів 2-го класу у 2019/2020
навчальному році працювали з дітьми з особливими освітніми
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Рис. 43. Розподіл відповідей учителів щодо готовності роботи з дітьми з ООП
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потребами. Натомість третина (36,4 %) вчителів вважають, що в
їхньому класі не створено або майже не створено умови для навчання
дітей з ООП. Повністю готові до роботи з дітьми з ООП лише 16,0 %
вчителів. Більшість (93,6 %) погоджуються з тим, що необхідна
спеціальна підготовка для роботи з такими дітьми.
Отже, не зважаючи на присутність у класах дітей з ООП, не всі
вчителі готові працювати з такими дітьми. Крім того не всі класи
підготовлені до інклюзивного навчання.
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Складові процесу впровадження нових підходів до навчання в
початкових класах закладів загальної середньої освіти – предмет
вивчення цього дослідження. Дослідження полягало в опитуванні
респондентів, а саме, вчителів, які другий рік навчають учнів
початкової школи відповідно до Концепції НУШ та батьків учнів 2-го
класу. Опитування проводилося у травні-червні 2020 року у форматі
онлайн-анкетування. Ключовим елементом вибіркової сукупності ми
визначили ЗЗСО. До вибірки увійшли 2023 ЗЗСО, в них мали пройти
анкетування по два вчителя і по п’ять батьків учнів 2-го класу. У
дослідженні взяли участь 82,8 % (3 352 особи) учителів і 64,5 % (26 086
осіб) батьків другокласників. З метою дотримання структури
генеральної сукупності, серед учителів та батьків учнів, що взяли
участь в опитуванні, було застосовано систему вагових коефіцієнтів,
розрахованих відповідно до регіонального розрізу.
Отримані статистичні дані за результатами опитування дали
підстави сформулювати висновки і визначити певні тенденції:
Більшість (93,2 %) учителів використовують у роботі типові
освітні програми НУШ. Програму НУШ-1 (О.Я. Савченко) обрали більше
52 % респондентів, програму НУШ-2 (Р.Б. Шиян) використовує 40 %
опитаних учителів. У міських поселеннях серед учителів
спостерігається більше варіювання щодо використання інших освітніх
програм, наприклад, «На крилах успіху», «Росток», «Інтелект України»,
«Світ, у якому я живу» тощо. Кім того, майже в чотири рази більше
вчителів міських поселень користуються самостійно розробленими
освітніми програмами порівняно з учителями ЗЗСО сільської
місцевості, хоча відсоток таких інноваторів серед учителів невисокий:
лише 0,3% опитаних учителів самостійно розробляють освітні
програми, переважно це вчителі міських поселень. Отже зовсім
незначний відсоток учителів на практиці реалізують академічну
свободу як одну з концептуальних засад НУШ.
Більшість (83,2 %) учителів погоджуються з тим, що у своїй
освітній діяльності використовують прийоми навчання, які реалізують
реформу НУШ: регулярно втілюють на практиці підходи НУШ (97,6 %);
вважають, що нові підручники задовольняють їхні потреби для роботи
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в НУШ (83,2 %); їм доступні навчально-методичні матеріали НУШ
(89,7 %); організовують нове освітнє середовище, яке покращило їхню
роботу (86,7 %); формують в учнів навички само- і взаємооцінювання,
які позитивно позначаються на мотивації учнів до навчання (90,9 %);
використовують свідоцтво досягнень як ефективний інструмент
формувального оцінювання (79,9 %); використовують методичні
рекомендації щодо формувального оцінювання учнів (97,4 %);
забезпечують диференціацію в навчанні (84,7 %). Натомість, менше
серед учителів тих, хто позитивно оцінює якість харчування в шкільній
їдальні: харчування різноманітне й збалансоване (74,0 %); харчування
задовольняє запити батьків (72,6 %); дітям їжа подобається (73,3 %).
Лише 3,5 % учителів зовсім не погоджуються з використанням
наведених аспектів НУШ у своїй освітній діяльності.
Переважна більшість опитаних вчителів, а це 60,3% вважають, що
профілізацію учнів слід розпочинати з початкової школи.
Порівняння актуальних потреб щодо забезпечення реалізації
НУШ в ЗЗСО за типом місцевості дозволяє зробити наступні висновки.
Найбільшу потребу вчителі відчувають у доступі до електронних
ресурсів з навчально-методичними матеріалами (77,6 %) та в
розвивальних ігрових комплексах (70,6 %). Учителі сільської
місцевості менше потребують покращення матеріально-технічного
забезпечення, ніж учителі міст (46,0 % і 54,0 % відповідно). Натомість
найбільшою потребою учителі сільських ЗЗСО вважають подальшу
організацію для них тренінгів з формування навичок організації
інклюзивного навчання (48,4 %) та з регіональними тренерами НУШ
(48,2 %). Для вчителів міських поселень актуальними є доступ до
електронних ресурсів (56,5 %) та поповнення медіатеки (55,8 %). Отже,
в сільській місцевості актуальними для вчителів залишаються
тренінги, в міських поселеннях – забезпечення навчальними
матеріалами
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Використання методів і прийомів організації освітньої діяльності
в класі учителі міських шкіл оцінюють по-різному. Наприклад, 89,4 %
погоджуються з тим, що формування в учнів навичок само- і
взаємооцінювання позитивно позначаються на їхній мотивації до
навчання, 79,9 % уважають, що свідоцтво досягнень є ефективним
інструментом формувального оцінювання. Щодо використання
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методів і прийомів організації освітньої діяльності в класі серед
учителів сільської місцевості однозначної позиції щодо оцінки
використання немає. Якщо регулярно використовують методичні
рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 97,1 % учителів,
то підручники задовольняють потреби для роботи відповідно до
концепції НУШ лише 80,1 % учителів. Якщо 92,8 % вчителів
погоджуються з тим, що само- і взаємооцінювання позитивно впливає
на мотивацію учнів до навчання, то з тим, що свідоцтво досягнень учня
– ефективний інструмент формувального оцінювання в НУШ – лише
83,5 % учителів сільських шкіл.
Предметом дослідження були також освітні результати учнів. За
відповідями вчителів, загалом освітні результати учнів у ЗЗСО міських
поселень вищі, ніж в учнів у сільській місцевості на 10,4 % (55,2 % і
44,8 % відповідно). У міських поселеннях більша кількість опитаних
вважає, що в їхніх учнів (усіх / майже всіх) розвинуті вміння
перетворювати інформацію (58,7 %), перевіряти написане (58,6 %) та
обчислювати усно (57,7 %) – це предметні вміння або hard skills.
Учителі сільської місцевості зазначають, що їхні учні (усі / майже всі)
регулярно
появляють
ініціативу
(51,0 %),
конструктивно
співпрацюють в команді (48,3 %) – це загальнопредметні навички або
soft skills. Загалом не менше половини другокласників володіють
предметними навичками: математичних обчислень (48,1 % та 46,9 %),
організації власної діяльності (47,7 %), роботи з текстом (45,0 %),
спостереження й аналізу природних об’єктів (44,8 %). На нижчому рівні
сформовані в учнів загальнопредметні навички: не менше половини
другокласників конструктивно співпрацюють в команді (39,3 %),
проявляють ініціативу (35,0 %), висловлюють власні погляди (38,3 %),
представляють результати власної творчої діяльності (28,3 %). Отже,
вчителям краще вдалося сформувати в учнів предметні, а не
загальнопредметні навички, які закцентовані в Державному стандарті
як головне завдання за результатами освітньої діяльності сучасного
учня.
Окремо дослідники хочуть привернути увагу до питання
організації інклюзивного навчання, яке вивчається нами впродовж
останніх чотирьох років. Результати усіх досліджень, де вивчалося це
питання, дозволяють виокремити тенденції і зробити певні висновки:
на сьогодні не створено або майже не створено умови в ЗЗСО для
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навчання дітей з ООП, учителі з обережністю оцінюють рівень своєї
підготовки до роботи в умовах інклюзії, переважна більшість
респондентів висловлює побажання у проходженні навчання за темою
«Робота з дітьми з ООП». На підтвердження таких висновків наводимо
дані цього дослідження: чверть (25,5 %) учителів 2-го класу у
2019/2020 навчальному році працювали з дітьми з особливими
освітніми потребами. У міських школах таких дітей навчалося вдвічі
більше, ніж у сільських (63,2 % і 36,8 % відповідно). Натомість лише
16,0 % учителів повністю готові до інклюзивного навчання. Але
більшість (93,6 %) розуміють необхідність спеціальної підготовки для
успішної роботи з дітьми з ООП. Серед таких вчителів вдвічі більше
працюють в міських поселення на відміну від сільської місцевості
(63,8 % і 36,2 % відповідно). Більше половини вчителів (53,6 %)
вважають, що в їхньому класі створені або майже створені усі необхідні
умови для інклюзивного навчання дітей з ООП. У сільській місцевості
таких вчителів майже втричі менше ніж у міських поселеннях (27,3 % і
72,7 % відповідно). Натомість більше третини (36,4 %) вчителів
вважають, що в їхньому класі не створено або майже не створено умови
для навчання дітей з ООП. Повністю готові до роботи з дітьми з ООП
лише 16,0 % вчителів. Більшість (93,6 %) погоджуються з тим, що
необхідна спеціальна підготовка для роботи з такими дітьми.
Серед усіх аспектів організації освітнього процесу найбільш
суперечливими виявилися питання організації харчування учнів у
ЗЗСО. З цих питань велика частка вчителів, майже третина, зовсім або
швидше не погоджуються з якістю харчування (29,6 %), якістю
організації харчування (31,0 %), задоволенням учнів їжею в їдальні
(31,0 %). Із тим, що харчування дітей в їдальні різноманітне і
збалансоване погоджуються 70,4 % учителів, подобається батькам і
дітям - (по 69,0 %). У сільській місцевості до харчування дітей у
шкільній їдальні серед учителів більш позитивне ставлення:
харчування різноманітне і збалансоване (78,5 %); подобається батькам
(77,0 %) і учням (78,4 %).
Процес упровадження засад НУШ неможливий без активної участі
батьків учнів в освітньому процесі. Тому думка батьків є складовою
успіху навчання дітей в Новій українській школі. Дослідження виявило,
що залученість батьків до освітнього процесу демонструє тенденцію до
щорічного зростання, а спілкування батьків з учителями – неодмінний
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компонент навчання і виховання дитини. Значна частка батьків
пропонує допомогу в організації дозвілля або навчання дітей та бажає
відвідувати уроки (31,9 % і 5,0 %). Такі дані можуть свідчити про те, що
між учителем і батьками є розуміння щодо реалізації такої засади НУШ,
як «педагогіка партнерства».
Понад третина опитаних батьків (33,2 %) зазначає, що освітні
результати їхніх дітей на кінець 2-го класу сформовані «дуже добре».
Більше половини (50,6 %) – «досить добре». Отже, загалом вісім з
десяти батьків задоволені результатами освітньої діяльності своїх
дітей на кінець другого року навчання в НУШ. Найбільше батьків
впевнені, що їхні діти дуже добре навчилися працювати в команді
(45,6 %), досить добре – обговорювати прочитане, висловлюючи своє
ставлення до прочитаного (55,3 %). Натомість більше чверті (27,2 %)
батьків вважають, що їхні діти не зовсім добре або не добре ініціюють
класні або внутрішньогрупові заходи. Практично однакова частка
(21,7 % – найнижчий показник по цій позиції) батьків відмічає, що в
їхніх дітей вміння створювати зв’язний текст на кінець 2-го класу
розвинуте дуже добре або не зовсім добре (21,8 % – найвищий
показник по цій позиції). Ми вважаємо такі дані невтішними, тому що
вміння створювати зв’язний текст для сучасної людини є основою
комунікаційної компетентності, яка суттєво впливає на здатність у
майбутньому конструктивно комунікувати зі співбесідником, у
колективі тощо.
Найгострішими, на думку батьків, залишаються питання
організації збалансованого і різноманітного харчування в шкільній
їдальні (22,9 %), необладнаність туалетних кімнат (19,6 %) та
обмеженість площі класних кімнат для навчання й розвитку дитини
(14,5 %). Так, найбільшою проблемою батьки вважають якість
харчування в шкільній їдальні: «зовсім не погоджуються» або «швидше
не погоджуються» з тим, що харчування якісне 45,1 % і 34,6 %
відповідно.
Актуальною є наявність булінгу в дитячих учнівських
колективах. Майже 26,4 % дітей хоча б раз на тиждень скаржаться
батькам на образи однокласників. Майже ніколи не скаржиться
батькам на те, що їх образили однокласники, такий же відсоток
(26,6 %) дітей.
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Батьки учнів ЗЗСО сільської місцевості (37,6 %) вбачають більше
проблем, які залишаються в школах, на відміну від закладів освіти в
малих (30,9 %) і великих (31,4 %) містах. У сільській місцевості
найбільше батьків (48,3 %) звертають увагу на недостатнє
забезпечення
класних
бібліотек
пізнавальною,
довідковою
літературою і журналами. У закладах освіти малих міст батьки (34,9 %)
найактуальнішою вбачають проблему організації збалансованого і
різноманітного харчування в шкільній їдальні. У великих містах, з
огляду на попередні дані щодо наповнюваності класів,
найактуальнішою проблемою з точки зору батьків (37,3 %)
залишається нестача місця в класних кімнатах для організації освітньої
діяльності учнів на засадах НУШ.
Аналіз зібраних статистичних даних за результатами
анкетування батьків другокласників дозволив зробити певні
узагальнення. А саме: більшість батьків (68,7 %) зазначають, що їхнім
дітям подобається ходити до школи. Натомість є 5,0 % учнів, яким це
не подобається або швидше не подобається. За відповідями батьків,
загальний відсоток згадування дітьми елементів шкільного життя
захолено й натхненно кожного дня становить 42,7 % та раз на тиждень
– 36,2 %, що підтверджується попередньою діаграмою. А саме,
більшість дітей позитивно сприймають атмосферу, створену в школі.
Найбільше захоплення викликають однокласники, вчителі та заняття
на уроках математики. Такий висновок підтверджується найбільшою
часткою батьків (69,3 %, 55,9 % та 54,9 % відповідно), які стверджують,
що їхні діти захоплено розповідають про однокласників кожного дня.
Викликають питання дані, отримані на питання про харчування в
шкільній їдальні й ранкове коло та участь дітей у ньому. Діти ніколи
або лише раз на півріччя із захопленням не розповідають про смачну
їжу в шкільній їдальні (18,7 %) та про ранкове коло (17,6 %).

Загальні рекомендації
За висновками, що випливають із загальнодержавного
моніторингового дослідження реформи НУШ, сформульовано
рекомендації для покращення процесу впровадження НУШ в ЗЗСО.
1. У ЗЗСО має бути організована система заходів із підвищення
мотивації вчителів до самовдосконалення.
Учителі потребують розвитку додаткових компетентностей з
певних аспектів упровадження НУШ, з особливою увагою на вчителів
сільської місцевості. А саме, є потреба в організації різноманітних
тематичних тренінгів з регіональними тренерами, майстер-класів,
онлайн- і офлайн-курсів:
 Методика і практика розробки власних освітніх програм;
 Упровадження різноманітних (не типових) освітніх програм;
 Усвідомлення ефективності свідоцтва досягнень як
інструмента формувального оцінювання;
 Методики формування (soft skills) загальнопредметних
компетентностей учнів;
 Методика організації групової творчої діяльності;
 Диференціація навчання в початковій школі;
 Організація інклюзивного навчання;
 Структурування / зонування обмеженої площі класних кімнат
для оптимізації освітньої діяльності;
 Організація ранкового кола із залученням усіх учнів.
2. Розробити програму якісного харчування учнів у шкільній
їдальні
3. Адміністрації ЗЗСО звернути увагу на обладнання туалетних
кімнат.
4. Продовжувати забезпечення реалізації реформи НУШ через
систематичне поповнення матеріально-технічного забезпечення
класів (медіатеки, електронних навчально-методичних ресурсів,
художньої й довідкової літератури). Осучаснювати / робити цікавими
класні кімнати відповідно до потреб учня.
5. Продовжувати формувати освітнє середовище, дружнє до учня,
особливо дитини з ООП.
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Скільки б ти не жив,
усе життя слід вчитися.
Сенека
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6. Продовжувати впроваджувати систему заходів з викорінення зі
шкільного життя таких явищ, як булінг і тролінг. З метою запобігання
проявів булінгу в учнівських колективах рекомендуємо вчителям до
використання у роботі навчально-методичний посібник МОН
«Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів
освіти» (https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files)
7. Із метою нівелювання тривоги батьків щодо подальшої втрати
їхніми дітьми інтересу до навчання, заохочувати вчителів до співпраці
з батьками, реалізуючи одну із засад НУШ «педагогіка партнерства».
8. З огляду на епідемічну ситуацію розширювати прийоми
онлайн-спілкування з батьками.
9. Дослідити питання запровадження профілізації в ЗЗСО на етапі
початкової школи.
10. Продовжити загальнодержавний моніторинг «Впровадження
реформи НУШ».
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