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Уже три роки поспіль
у
системі
загальної
середньої освіти триває
процес
впровадження
реформи «Нова українська
школа»
(НУШ),
затвердженої
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14
грудня 2016 р. № 988-р1.
Імплементація її положень в освітню практику покращує доступ
здобувачів до якісної освіти, трансформує українську школу в
інституцію, яка формуватиме вміння навчатися впродовж життя,
критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися в багатокультурному середовищі, володіти сучасними
вміннями і компетентностями, що в кінцевому підсумку сприятиме
покращенню якості людського капіталу, економічному зростанню,
підвищенню 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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ДНУ – державна наукова установа
ДІСО/АІКОМ – Державна інформаційна система освіти /
Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту
ДО – дошкільна освіта
ЗСО – загальна середня освіта
МОН – Міністерство освіти і науки
НУШ – Нова українська школа
ТОП – типова освітня програма
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Загальна інформація про
дослідження
Обґрунтування теми дослідження. Уже три роки поспіль у
закладах загальної середньої освіти впроваджується реформа «Нова
українська школа» (НУШ), затверджена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. Реалізація засадничих
принципів НУШ сприятиме втіленню принципу рівного доступу до
якісної освіти для всіх її здобувачів, передбачає трансформацію
української школи на вагомий інструмент покращення якості
людського капіталу, що врешті сприятиме економічному зростанню і
конкурентоспроможності України серед світової спільноти. Основною
метою реформи є перехід від школи переважно теоретичних знань до
школи компетентностей, від предметоцентризму до дитиноцентризму,
що відповідає потребам сучасного освітнього процесу. Упровадження
реформи сприятиме формуванню цінностей, які допоможуть
сьогоднішнім школярам уже в дорослому житті свідомо обрати
професію, знайти своє покликання й реалізувати творчий потенціал,
стати гідним громадянином, сім’янином тощо. У реформу Нової
української школи закладено важливу соціальну місію – бути
провідником педагогічних, соціальних і соціокультурних інновацій,
бастіоном високих моральних і соціальних традицій2.
Методологічними й нормативними основами новочасного
реформування освіти є Закон України «Про освіту», Закон України «Про
повну загальну середню освіту», Концепція «Нова українська школа»,
Державний стандарт початкової освіти. Відповідно до п. 1 статті 12
Закону України «Про освіту» «метою повної загальної середньої освіти
є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна
до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має
прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова
до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,

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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Концепція дослідження
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трудової діяльності та громадянської активності»3. Згідно з
Концепцією НУШ формула нової школи складається з таких ключових
компонентів:
 новий
зміст
освіти,
заснований
на
формуванні
компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві;
 умотивований учитель, який має свободу творчості й
розвивається професійно;
 наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 децентралізація та ефективне управління, що надасть школі
реальну автономію;
 педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем,
учителем і батьками;
 орієнтація на потреби учня в освітньому процесі,
дитиноцентризм;
 нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий
зміст і набути компетентностей для життя;
 справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує
рівний доступ усіх дітей до якісної освіти;
 сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови,
засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в
приміщенні закладу освіти4.
Важливою складовою відстеження стану реформування загальної
середньої освіти є моніторинг процесів і явищ в цій сфері. Метою їх є
отримання статистичної інформації про провадження освітньої
діяльності в закладах загальної середньої освіти. Дослідження
передбачає збір даних про процес упровадження концептуальних засад
освітньої реформи. Респондентами дослідження є суб’єкти освітнього
процесу – директори / заступники директорів, учителі, батьки учнів.
Кінцевим результатом дослідження є отримання статистично
надійних і валідних даних, які дозволять побачити загальну картину
здійснення реформи НУШ, сформулювати для учасників освітнього
процесу висновки і рекомендації, надати отриману інформацію до
органів управління освітою для прийняття відповідних управлінських
рішень.
Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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
3
4

Наказ МОН від 09.07.2019 р. № 943. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennyazagalnoderzhavnogo-doslidzhennya-procesu-zaprovadzhennya-koncepciyi-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-vzakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti
6
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
7
Наказ МОН від 06.01.2021 р. № 30. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2021/
15.01/plan-mon-na-2021-rik.pdf
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Нова українська школа стартувала з 1 вересня 2018/2019 н. р. Це
зумовило необхідність проведення системного спостереження за
впровадженням освітніх інновацій, яке забезпечить органи управління
освітою інформацією щодо відповідності умов, створених у закладах
загальної середньої освіти, вимогам нового Державного стандарту
початкової освіти; даними щодо готовності закладів освіти та вчителів
початкових класів до навчання та викладання за новим Державним
стандартом.
Із метою спостереження за процесом впровадження Нової
української школи і відповідно до наказу МОН України від 09.07.2019
№ 9435 та оперативних планів Міністерства освіти і науки України на
20206, 20217 рр. (п. 2.1.3.2. 1) моніторинг впровадження засад Нової
української школи, починаючи з 2019 року, здійснюється через
механізм загальнодержавного моніторингового дослідження серед
учасників освітнього процесу – учителів, директорів, завучів, батьків
учнів. Для відстеження тенденцій упровадження реформи Нової
української школи моніторингове дослідження організовується вже
втретє (перший етап – у червні 2019 року, другий етап – у травні/червні
2020 року, третій етап – у травні/червні 2021 року).
Концептуальні
засади
дослідження.
Концепція
загальнодержавного моніторингового дослідження з упровадження
Нової української школи ґрунтується на таких засадах:
 Відстеження результатів упровадження нових підходів до
навчання в початковій школі відповідно до реформи Нової
української школи, оскільки їх аналіз і висновки є
необхідною умовою коригування процесу реформування
загальної середньої освіти для підвищення ефективності
упровадження реформи.
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 Моніторингове дослідження здійснюється з використанням
онлайн-анкет, що забезпечує технологічність процесу, його
повторюваність і чітке структурування результатів.
Мета дослідження: отримання актуальних доказових даних щодо
особливостей процесу впровадження нових підходів до навчання учнів
у закладах 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 упровадження реформи НУШ.
Предмет дослідження: особливості впровадження нових підходів
до навчання в початкових класах закладів загальної середньої освіти
відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти.
Завдання дослідження:
1. Дослідити, які освітні програми, дидактичні прийоми,
методики навчання використовують учителі третіх класів для
організації освітнього процесу відповідно до реформи НУШ. Виявити
динаміку пріоритетності використання вчителями досліджених
прийомів упродовж трьох останніх років.
2. Виявити відповідність навчальних досягнень учнів
результатам освітньої діяльності згідно нового Державного стандарту
початкової освіти та освітніх програм. Відстежити динаміку
результатів освітньої діяльності учнів у початковій школі.
3. Виокремити характеристики, необхідні для подальшого
успішного впровадження НУШ в початкових класах закладів загальної
середньої освіти.
4. Проаналізувати готовність учителів до роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Зважаючи на те, що на державному рівні обґрунтовується,
розробляється та впроваджується система й технологія оцінювання
стану впровадження реформи Нової української школи за допомогою
онлайн-анкетування, результатами цього дослідження буде:
1) розроблення
стандартизованого
інструментарію
для
проведення загальнодержавного моніторингового дослідження
впровадження реформи Нової української школи, до якого
включені різноманітні аспекти організації освітньої діяльності в
початкових класах закладів загальної середньої освіти;

Дизайн дослідження
Таблиця 1
Характеристика дизайну дослідження впровадження реформи НУШ

Ініціатор
дослідження
Координатор
дослідження

Дизайн дослідження
Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
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2) збір
фактологічного
матеріалу
загальнодержавного
моніторингового дослідження дасть змогу коригувати процес
впровадження реформи Нової української школи;
3) отримані
дані
загальнодержавного
моніторингового
дослідження
сприятимуть
з’ясуванню
результативності
визначених Концепцією Нової української школи підходів для
організації освітньої діяльності в початкових класах закладів
загальної середньої освіти.
Практичним значенням дослідження є:
1) отримання інформації про оновлені дидактичні та методичні
прийоми, які використовують учителі початкових класів. На
основі отриманих даних сформовано інформаційно-аналітичні
матеріалів для Міністерства освіти і науки України про стан
організації освітнього процесу відповідно до закладених в
Концепції Нової української школи концептуальних засад;
2) визначення та порівняння рівня навчальних досягнень учнів
початкових класів з прийомами організації освітнього процесу
дозволить
отримати
інформацію
про
ефективність
використовуваних прийомів організації освітньої діяльності в
умовах НУШ;
3) формування переліку потреб учасників освітнього процесу
шляхом вивчення готовності закладів загальної середньої
освіти та вчителів початкових класів для успішної реалізації
реформи Нової української школи;
4) результати дослідження можуть бути використані під час
організації освітньої діяльності в початкових класах закладів
загальної середньої освіти в умовах реалізації реформи НУШ.
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Цільова група

9

Учителі 3-го класу, батьки учнів 3-го класу закладів
загальної середньої освіти (ЗСО)
Тип вибірки
Для відбору шкіл – комбінована багатоступенева: І
рівень – стратифікована, ІІ рівень – випадкова з
урахуванням регіону, типу населеного пункту, типу
закладу ЗСО; для відбору вчителів і батьків –
однорівнева, випадкова
Обсяг вибірки 2 217 закладів ЗСО, в них по одному вчителю 3-го
(1)
класу, по 10 батьків учнів 3-ого класу
Похибка
Похибка простої випадкової вибірки для вчителів 3-го
вибірки
класу складає 3,4 % (для батьків учнів 3-го класу –
5,1 %), похибка вибірки закладів ЗСО з урахуванням
дизайн-ефекту для вчителів 3-го класу складає 3,6 %
(для батьків учнів 3-го класу – 5,2 %)
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 2021 року
опитування
Період
Березень-серпень 2021 року
дослідження
Похибка
Із метою дотримання структури генеральної
дослідження
сукупності серед респондентів, що взяли участь в
(4)
опитуванні, було застосовано систему вагових
коефіцієнтів,
розрахованих
відповідно
до
регіонального розрізу, який брали за одиницю
вибірки
(1) Обсяг вибірки
Третій етап дослідження впровадження реформи НУШ полягав у
опитуванні респондентів, а саме, вчителів, які третій рік навчають
учнів початкової школи відповідно до Концепції НУШ та батьків учнів
3-го класу.
У дослідженні головним елементом вибірки є вчителі третіх
класів закладів загальної середньої освіти (загальноосвітні школи,

(2)

Інструментарій дослідження
Для вирішення завдань дослідження було обрано метод збору
інформації – опитування, із огляду на епідеміологічну ситуацію,
використано онлайн-анкетування. Головною перевагою цього методу
наразі є збір даних дистанційно й оперативно. Крім того, немає потреби
в друці паперових анкет, відсутня процедура розсилки, оцифрування
масиву зібраних статистичних даних, тобто обробки вручну.
Опитування такого типу передбачає:
- повну автоматизацію створення анкети;
- проведення власне анкетування;
- 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 3-го класу містить 16 запитань, складається
з 4 блоків, які охоплюють напрями організації освітньої діяльності у
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гімназії, колегіуми, ліцеї, навчально-виховні комплекси, спеціалізовані
школи, спеціальні школи). Таким чином, від кожного закладу ЗСО, що
потрапив до вибірки, респондентами були: учителі третіх класів (по
одній особі від паралелі) та батьки учнів 3-го класу (по 10 осіб з класу).
Вибіркова сукупність сформована на основі бази даних закладів ЗСО в
ДІСО/АІКОМ, до якої належать загалом 14 815 закладів ЗСО 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 із кожної страти – 2 %. Після обрахування
необхідної кількості одиниць відбору з кожної страти, проводився
відбір закладів загальної середньої освіти з бази даних за допомогою
статистичних програм R та SPSS. Таким чином, з генеральної сукупності
(N = 14 815) за допомогою стратифікованого випадкового відбору було
відібрано 2 217 закладів загальної середньої освіти.
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класі й інформацію про анкетованих (табл. 2). Анкета для батьків учнів
3-го класу містить 13 запитань, складається з 5 блоків, які охоплюють
напрями організації в класі освітнього процесу, комфортного
середовища для учнів (табл. 3).
У анкеті вміщені питання кількох типів: закриті – питання з
наведеним переліком альтернатив (від однієї до всіх можливих);
питання-шкали, за якими оцінюється певні характеристики складових
оновлених аспектів освітньої діяльності в класі.
Таблиця 2
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Зміст анкети для вчителів 3-го класу
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№
Блок анкети
з.п.
1. Інформація про анкетованого
2. Інформація про досвід роботи
3. Інформація про навчальні досягнення
учнів
4. Інформація про потреби на наступний
навчальний рік
Усього

Кількість запитань
5
7
3
1
16
Таблиця 3

Зміст анкети для батьків учнів 3-го класу

№
з.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Блок анкети

Кількість запитань

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

2
2
4
2
1
2
13

(3) Форма опитування
Органам
держаних

управління

адміністрацій,

освітою
обласним

обласних,

Київської

інститутам

міської

післядипломної

педагогічної освіти надсилався інформаційний лист від МОН про

проведення дослідження. У листі містилися посилання на онлайнанкети вчителів 3-го класу і батьків учнів 3-го класу, в додатку до листа
– перелік закладів ЗСО, які увійшли до вибірки дослідження. У
інформаційному листі до закладів ЗСО зазначалося, що адміністрація
школи повинна долучитися до опитування і надіслати одному
вчителю, який у 2020/2021 н. р. викладав у третьому класі – посилання
на анкету для вчителя і для батьків учнів в Google-формі. Учителі в свою
чергу, надіслали посилання на анкету для батьків десятьом батькам
учнів свого класу.

Для поширення результатів обстеження учителів третіх класів та
батьків учнів третіх класів на всю генеральну сукупність було
розраховано

систему

статистичних

вагових

коефіцієнтів.

За

реалізованою в обстеженні схемою відбору до системи вагових
коефіцієнтів включено коефіцієнт врахування реального рівня участі в
обстеженні та коефіцієнт врахування додаткових зовнішніх джерел
інформації,

зокрема

даних

ДІСО/АІКОМ.

Вагові

коефіцієнти

визначалися відношенням кількості відібраних та опитаних учасників
(коефіцієнт врахування реального рівня участі в обстеженні для
вчителів, батьків учнів), відношенням кількості учасників опитування
за даними зовнішніх джерел інформації та за результатами обстеження
(коефіцієнт врахування додаткових зовнішніх джерел інформації) і
розраховувалися за певною класифікаційною ознакою – регіон та тип
місцевості для закладів ЗСО денної форми навчання та тип місцевості в
цілому для закладів ЗСО денної та вечірньої форм навчання. Систему
вагових коефіцієнтів було побудовано з метою підвищення рівня
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(4) Похибка дослідження
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репрезентативності результатів обстеження в умовах пріоритетності
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збереження максимальної конфіденційності учасників опитування.
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Учасники дослідження
Зібрані статистичні дані дозволили окреслити деякі
характеристики респондентів / учасників дослідження – учителів і
учнів як ключових учасників освітнього процесу, між якими в процесі
освітньої діяльності відбувається щільна взаємодія, результатом якої
має стати набуття учнями ключових компетентностей.

Таблиця 4
Розподіл учасників дослідження за регіонами (2020/2021 н. р.)
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
м. Київ
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька

Вибірка, одиниць/осіб
Батьків
Заклади ЗСО
Учителів
учнів
112
112
1120
99
99
990
198
198
1980
38
38
380
127
127
1270
132
132
1320
102
102
1020
84
84
840
123
123
1230
69
69
690
42
42
420
134
134
1340
108
108
1080
53
53
530
106
106
1060
69
69
690
88
88
880
52
52
520
57
57
570
126
126
1260
55
55
550
74
74
740

Узяло участь, %
Батьків
Учителів
учнів
98,2%
97,5%
99,0%
71,6%
99,5%
98,4%
89,5%
69,5%
99,2%
81,3%
97,7%
83,1%
97,1%
74,7%
97,6%
82,7%
100,0%
77,3%
97,1%
94,6%
90,5%
94,8%
99,3%
82,1%
98,1%
64,3%
98,1%
41,7%
100,0%
48,8%
97,1%
46,5%
97,7%
53,4%
94,2%
91,0%
100,0%
68,6%
98,4%
96,9%
98,2%
60,2%
98,6%
76,2%
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Загальні дані
До вибірки дослідження увійшли 2 217 закладів загальної
середньої освіти, 2 217 учителів 3-го класу ЗЗСО і 22 170 батьків учнів
3-го класу. Узяли участь в опитуванні 2 175 (98,1 % від загальної
кількості у вибірці) учителів і 17 175 (77,5 % від загальної кількості у
вибірці) батьків третьокласників (табл. 4).
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65
54
50
2217

Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Усього

65
54
50
2217

650
540
500
22170

96,9%
96,3%
100,0%
98,1%

96,8%
97,8%
22,8%
77,5%

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

Міські поселення; 50,1%
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Сільська місцевість; 49,9%
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Рис. 1. Розподіл відповідей учителів за типом місцевості, де розташований заклад
ЗСО (2002/2021 н. р.)

Незмінним протягом трьох років спостережень залишається
гендерне співвідношення вчителів на користь жінок. Більшість
учителів – респондентів дослідження (97,4 %) – жінки (рис. 2). У
генеральній сукупності учителів-жінок, які викладають у 1-4 класах,
98,99 %8.
Чоловіки; 2,6%

Жінки; 97,4%

Рис. 2. Розподіл відповідей учителів щодо їхньої гендерної приналежності
(2020/2021 н. р.)
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https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Inform.byuleten-pedagogichni-kadri.pdf , стор. 19

Серед респондентів дослідження більше половини (58,3 %)
мають вік від 40 до 60 років, до 30 років – 14,1 % вчителів (рис. 3).

51-60 років; 28,4%

41-50 років; 29,9%

Більше 60 років; 5,9%
До 25 років; 5,0%

31-40 років; 21,8%

26-30 років; 9,1%

Більше половини вчителів(53,8 %) викладають у третіх класах
більше п’яти років. Натомість майже п’ята частина (17,3 %) перший раз
працюють з третьокласниками (рис. 4).
5 і більше; 53,8%

4 (включно з третьокласниками
2020/2021 н. р.); 8,3%

3 (включно з третьокласниками
2020/2021 н. р.); 11,1%

1 (у 2020/2021 н. р. перший раз
працювала/-в у третьому класі); 17,3%

2 (включно з третьокласниками
2020/2021 н. р.); 9,5%

Рис. 4. Розподіл відповідей учителів щодо кількості років викладання в 3-му класі
(2020/2021 н. р.)

Серед опитаних учителів більше третини (39,8 %) працюють у
класах з наповнюваністю більше 25 учнів (рис. 5).
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Рис. 3. Розподіл відповідей учителів щодо їхнього віку (2020/2021 н. р.)
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16 – 24 учні; 30,0%
Менше 15 учнів; 30,3%

Більше 25 учнів; 39,8%

Рис. 5. Розподіл відповідей учителів щодо кількості учнів, які навчалися в 3-му класі
(2020/2021 н. р.)
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Дані про учнів
Серед батьків учнів 3-х класів, які взяли участь у дослідженні,
найбільше (71,6 %) зазначили, що їхні діти навчаються у закладах ЗСО
у містах (рис. 6).
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Сільська місцевість; 28,4%

Міські поселення; 71,6%

Рис. 6. Розподіл відповідей батьків учнів за типом місцевості, де розташований
заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Кількість учнів і учениць, які навчалися в 3-у класі, за відповідями
їхніх батьків, розподілилася практично порівну (рис. 7).

Дівчатка; 48,9%

Хлопчики; 51,1%

Три чверті третьокласників (75,1 %) отримали дошкільну освіту,
постійно відвідуючи заклади ДО, серед них три чверті (74,5 %)
проживають в міських поселеннях. Натомість кожен десятий учень
(11,4 %) не отримав дошкільної освіти, серед них більше половини
(58,0 %) також проживають у містах (рис. 8, 9).
Ні; 11,4%

Так, час від часу; 13,5%

Так, постійно; 75,1%

Рис. 8. Розподіл відповідей батьків учнів щодо періодичності відвідування їхніми
дітьми дитячих садочків (закладів ДО) (2020/2021 н. р.)

Так, час від часу

66,9%

Так, постійно

Ні

33,1%

74,5%

25,5%

58,0%
Міські поселення

42,0%
Сільська місцевість

Рис. 9. Розподіл відповідей батьків учнів щодо періодичності відвідування їхніми
дітьми дитячих садочків за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)
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Рис. 7. Розподіл відповідей батьків учнів щодо статі їхніх дітей (2020/2021 н. р.)
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Отже, середньостатистичний респондент дослідження –
учителька віком від 41 до 50 років. Вона вже п’ятий раз навчає учнів у
третьому класі з наповненням більше 25 осіб; заклад ЗСО
розташований у міському поселенні.
Середньостатистичний третьокласник (за відповідями батьків) –
відвідує заклад ЗСО в місті і свого часу цей учень / учениця відвідували
заклад ДО й отримали необхідну підготовку для майбутнього навчання
в закладі ЗСО.
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Новий зміст освіти; учитель, який має творчу свободу; педагогіка
партнерства; автономія школи; сучасне освітнє середовище – це ряд
ключових компонентів, які складають формулу Нової української
школи. Як реалізуються ці компоненти, розглянуто в цьому розділі.
Перелік типових освітніх програм (ТОП), за якими працюють
учителі у третьому класі, характеризується одноманітністю. Більш ніж
дев’ять з десяти вчителів (92,4 %) користуються типовими освітніми
програмами НУШ. Лише 0,7 % (у 2019/2020 н. р. 0,3 %) опитаних
учителів зазначили, що користуються самостійно розробленою
закладом ЗСО освітньою програмою. Отже, зовсім незначний відсоток
учителів на практиці реалізують творчу свободу як один з ключових
компонентів НУШ (рис. 10). Можна припустити, що такі дані можуть
свідчити про небажання або невміння це робити, відсутність вільного
часу тощо. Для виправлення такої ситуації необхідна певна
організаційна робота серед вчителів щодо підвищення мотивації до
професійного розвитку й реалізації свободи творчості шляхом
організованих тренінгів з розробки власних ТОП.
Типова освітня програма НУШ-1 (під керівництвом
О. Я. Савченко)
Типова освітня програма НУШ-2 (під керівництвом
Р. Б. Шияна)
Освітня програма «Інтелект України»
Освітня програма «На крилах успіху»
Освітня програма за системою розвивального
навчання
Освітня програма, самостійно розроблена Вашим
закладом

60,0%
32,4%
3,8%
1,2%
0,9%
0,7%

Освітня програма «Росток»

0,5%

Освітня програма «Світ, у якому я живу»

0,5%

Рис. 10. Розподіл відповідей учителів щодо використання освітніх програм
(2020/2021 н. р.)

Серед 83 вчителів (3,8 %), які працюють за освітньою програмою
«Інтелект України», більшість (96,4 %) працюють у міських закладах
ЗСО. За ТОП «Росток» і «На крилах успіху» навчають третьокласників
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Організація освітнього процесу
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також більшість учителів у міських поселеннях. Натомість серед 10
(0,5 %) вчителів, які послуговуються освітньою програмою «Світ, у
якому я живу», більше половини (60,0 %) працюють у сільській
місцевості (рис. 11).
Освітня програма «Інтелект України»

96,4%

Освітня програма «Росток»

90,9%

Освітня програма «На крилах успіху»

12,0%

75,0%

25,0%

68,8%

31,2%

50,3%

Освітня програма «Світ, у якому я живу»

49,7%

41,1%

58,9%

40,0%

60,0%

Міські поселення
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9,1%

88,0%

Освітня програма за системою розвивального
навчання
Освітня програма, самостійно розроблена Вашим
закладом
Типова освітня програма НУШ-1 (під
керівництвом О. Я. Савченко)
Типова освітня програма НУШ-2 (під
керівництвом Р. Б. Шияна)
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3,6%

Сільська місцевість

Рис. 11. Розподіл відповідей учителів щодо використання освітніх програм за
типом місцевості, де розташований заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Учителі, які п’ятий рік працюють з третьокласниками, надають
перевагу освітній програмі «Росток», ті що працюють перший рік – ТОП
«Світ, у якому я живу» (рис. 12).
Освітня програма «Світ, у якому я живу»

90,0%

Освітня програма, самостійно розроблена Вашим
закладом
Освітня програма за системою розвивального
навчання
Освітня програма «На крилах успіху»
Типова освітня програма НУШ-2 (під
керівництвом Р. Б. Шияна)
Типова освітня програма НУШ-1 (під
керівництвом О. Я. Савченко)
Освітня програма «Інтелект України»

10,0%

75,0%
55,0%
20,0%

6,3% 18,8%
20,0%

8,0% 12,0% 8,0%

52,0%

16,6% 10,4%10,5% 8,8%

53,8%

16,0% 9,3% 11,4% 8,5%

54,7%

14,5% 10,8% 9,6%7,2%

Освітня програма «Росток» 9,1%

18,2%

25,0%

57,8%
72,7%

1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше

Рис. 12. Розподіл відповідей учителів щодо використання освітніх програм за
стажем роботи в третіх класах (2020/2021 н. р.)
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Трирічний досвід роботи в умовах Нової української школи
дозволяє вчителям оцінити тенденції в організації освітньої діяльності
в закладах ЗСО. Більше половини вчителів (59,8 %) використовували
методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів у
третьому класі, що на 10,9 % менше, ніж це було в минулому році (у
другому класі). Такі дані дають підстави припустити, що частина
вчителів уже набула певного досвіду щодо практик формувального
оцінювання учнів. Крім того, більше двох третин (69,8 %) учителів
зазначили, що планують врахувати лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час підсумкового
оцінювання учнів. Позитивним є те, що з минулого року збільшилася
частка вчителів, які відмічають покращення якості харчування в
шкільній їдальні (на 6,1 % збільшилася кількість вчителів, які вказали,
що харчування дітей у їдальні різноманітне і збалансоване). Також, на
думку вчителів, порівняно з минулим роком збільшилася цьогоріч на
5,4 % кількість дітей, яким подобається їжа в шкільній їдальні. Звертає
на себе увагу позитивне ставлення самих вчителів (55,3 %) і, за їхнім
враженням, учнів (61,3 %) до навчання в НУШ та батьків (31,8 %) щодо
задоволення змінами в їхніх дітях, як наслідку навчання в НУШ.
Позитивним фактом є збільшення (порівняно з минулим роком) на
1,8 % частки вчителів, яких задовольняють нові підручники. На
сьогодні це 36,7 % вчителів. Проте, за рік навчання зменшилася частка
вчителів, які регулярно втілюють на практиці підходи НУШ (у
2019/2020 н. р. було 59,3 %, у 2020/2021 н. р. стало 51,6 %); які
вважають, що самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
позначилися на мотивації до навчання їхніх учнів (у 2019/2020 н. р.
було 47,0 %, у 2020/2021 н. р. стало 33,3 %); які вважають, що свідоцтво
досягнень учня – ефективний інструмент формувального оцінювання
в НУШ (у 2019/2020 н. р. було 40,1 %, у 2020/2021 н. р. стало 21,2 %)
(рис. 13). Такі дані дають підстави наголошувати на необхідності
продовжувати роз’яснювальну роботу щодо реалізації в навчальний
процес положень реформи. Крім того, бажано провести детальний
аналіз ефективності впроваджуваних положень НУШ в навчальний
процес з метою їх коригування відповідно до зауважень вчителів, які
вже три роки працюють в умовах реформи.
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Я планую врахувати лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час
підсумкового оцінювання учнів

69,8%

Учням подобається навчатися в НУШ

61,3%

Я використала/в методичні рекомендації щодо
формувального оцінювання учнів

59,8%

Мені подобається працювати в НУШ

55,3%
59,3%
51,6%

Я регулярно втілюю на практиці підходи НУШ
Харчування дітей у їдальні різноманітне і збалансоване

37,9%
44,0%

Якість моєї роботи покращилась завдяки новому
освітньому середовищу

43,9%
41,0%
32,7%
38,1%

Дітям їжа в їдальні подобається
Нові підручники задовольняють мої потреби для роботи
відповідно до концепції НУШ

34,9%
36,7%
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Самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
позначилися на мотивації до навчання моїх учнів
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33,3%

Навчально-методичні матеріали, повністю
задовольняють моєї потреби для роботи відповідно до
концепції НУШ

Свідоцтво досягнень учня – ефективний інструмент
формувального оцінювання в НУШ

47,0%

32,7%
2019/2020

Батьки задоволені змінами в їхніх дітях, які зумовлені
навчанням за підходами НУШ
Забезпечити диференціацію в навчанні вдається завжди

70,7%

31,8%

2020/2021

24,4%
24,6%
21,2%

40,1%

Рис. 13. Розподіл відповідей учителів щодо використання аспектів організації
освітньої діяльності на засадах НУШ (2019/2020-2020/2021 н. рр.)

Серед учителів, які регулярно втілюють на практиці підходи НУШ,
відповіді розділилися порівну між учителями міських поселень та
сільської місцевості. Щодо питання якості їжі, то більш активними були
вчителі сільських шкіл. Крім того, в сільській місцевості більше
(56,1 %) вчителів, які вказали, що освітнє середовище позитивно
впливає на якість їхньої роботи (рис. 14).

50,0%

50,0%

Самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
позначилися на мотивації до навчання моїх учнів

49,6%

50,4%

Забезпечити диференціацію в навчанні вдається завжди

49,2%

50,8%

Нові підручники задовольняють мої потреби для роботи
відповідно до концепції НУШ

48,7%

51,3%

Я планую врахувати лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час
підсумкового оцінювання учнів

48,3%

51,7%

Свідоцтво досягнень учня – ефективний інструмент
формувального оцінювання в НУШ

48,0%

52,0%

Батьки задоволені змінами в їхніх дітях, які зумовлені
навчанням за підходами НУШ

47,5%

52,5%

Я використала/в методичні рекомендації щодо
формувального оцінювання учнів

47,5%

52,5%

Мені подобається працювати в НУШ

46,1%

53,9%

Навчально-методичні матеріали, повністю
задовольняють моєї потреби для роботи відповідно до
концепції НУШ

45,7%

54,3%

Учням подобається навчатися в НУШ

45,1%

54,9%

Харчування дітей у їдальні різноманітне і збалансоване

45,0%

55,0%

Якість моєї роботи покращилась завдяки новому
освітньому середовищу

43,9%

56,1%

Дітям їжа в їдальні подобається

40,2%
Міські поселення

59,8%
Сільська місцевість

Рис. 14. Розподіл відповідей учителів щодо використання аспектів організації
освітньої діяльності на засадах НУШ за типом місцевості, де розташований заклад
ЗСО (2020/2021 н. р.)

Для вчителів, які працюють у третіх класах більше п’яти років,
важливою є можливість використати лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час підсумкового
оцінювання учнів (56,3 %), а найменш важливим – розуміння
ефективності свідоцтва досягнень як ефективного інструменту
формувального оцінювання (47,6 %). Такий результат визначає
необхідність додаткових майстер-класів для вчителів цієї категорії
щодо формувального й підсумкового оцінювання відповідно до
підходів НУШ. Натомість серед учителів, які перший рік працюють з
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третьокласниками, найбільше (23,7 %) оцінюють важливість свідоцтва
досягнень при формувальному оцінюванні (рис. 15).
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Свідоцтво досягнень учня – ефективний інструмент
формувального оцінювання в НУШ

23,7%

Дітям їжа в їдальні подобається

21,6%

9,7% 9,8% 8,8%

50,1%

Харчування дітей у їдальні різноманітне і збалансоване

20,6%

9,4% 11,2% 8,6%

50,3%

Батьки задоволені змінами в їхніх дітях, які зумовлені
навчанням за підходами НУШ

20,4%

8,8% 9,1% 8,2%

53,4%

Самооцінювання та взаємооцінювання позитивно
позначилися на мотивації до навчання моїх учнів

19,8%

8,0% 9,4% 7,7%

55,1%

Якість моєї роботи покращилась завдяки новому
освітньому середовищу

19,3%

9,3% 9,8% 8,5%

53,1%

Навчально-методичні матеріали, повністю
задовольняють моєї потреби для роботи відповідно до
концепції НУШ

19,3%

9,0% 9,0% 8,6%

54,1%

Нові підручники задовольняють мої потреби для роботи
відповідно до концепції НУШ

19,1%

10,4% 10,8%7,1%

52,6%

Забезпечити диференціацію в навчанні вдається завжди

18,7%

9,3% 10,7%6,2%

55,1%

Мені подобається працювати в НУШ

17,8%

9,1% 9,4% 9,1%

54,6%

Я регулярно втілюю на практиці підходи НУШ

17,4% 8,4% 10,8% 8,7%

54,7%

Учням подобається навчатися в НУШ

17,0% 9,3% 10,1%8,7%

54,9%

Я використала/в методичні рекомендації щодо
формувального оцінювання учнів

16,3% 8,9% 10,6% 8,5%

55,7%

Я планую врахувати лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час
підсумкового оцінювання учнів

15,7% 9,2% 10,1% 8,8%

56,3%

10,0%10,9%7,8%

47,6%

1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше

Рис. 15. Розподіл відповідей учителів щодо використання аспектів організації
освітньої діяльності на засадах НУШ за стажем роботи в третіх класах
(2020/2021 н. р.)

Для формування компетентної особистості у рамках реформи
НУШ три чверті вчителів (75,6 %) надають перевагу комбінуванню
різних форм організації роботи учнів під час уроків (рис. 16).

Комбіновані
Групові

75,6%
9,2%

Індивідуальні

5,5%

Маю свій індивідуальний підхід

5,0%

Загальнокласні індивідуальні

4,6%

Рис. 16. Розподіл відповідей учителів щодо переважних форм організації роботи
учнів під час уроків (2020/2021 н. р.)

Серед учителів сільської місцевості переважними є індивідуальні
(60,8 %) та загальнокласні індивідуальні (57,4 %) форми роботи з
учнями на уроках. У містах учителі надають перевагу груповим (54,2 %)
формам роботи на уроках (рис. 17).
54,2%

45,8%

Комбіновані

50,8%

49,2%

Маю свій індивідуальний підхід

50,5%

49,5%

Загальнокласні індивідуальні
Індивідуальні

42,6%

57,4%

39,2%

60,8%
Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 17. Розподіл відповідей учителів щодо переважних форм організації роботи
учнів під час уроків за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)

Серед учителів, які працюють перший рік у третіх класах,
найбільше таких (33,7 %), хто переважно під час уроків використовує
загальнокласні індивідуальні форми роботи; серед тих, хто працює
більше п’яти років, більше тих (56,4 %), хто комбінує різні форми
роботи (рис. 18).

Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ | 2021 р.

Групові

26

Загальнокласні індивідуальні
Групові
Маю свій індивідуальний підхід
Індивідуальні
Комбіновані

33,7%

14,9%

24,9%
21,1%

10,9%

13,4%

8,0%

4,6% 11,9% 6,4%

19,2%
15,0%

9,9% 3,0%

38,6%
42,8%
56,0%

11,7% 10,0% 10,8%

48,3%

9,1% 10,9% 8,6%

56,4%

1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше

Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ | 2021 р.

Рис. 18. Розподіл відповідей учителів щодо переважних форм організації роботи
учнів під час уроків за стажем роботи в третіх класах (2020/2021 н. р.)

27

Результати дослідження засвідчили зв’язок між наповнюваністю
класу і формами організації роботи учнів на уроках. Так, учителі, які в
класі мають менше 15 учнів, надають перевагу індивідуальним формам
роботи (40,8 %), у класі з 16-24 учнями використовують власний підхід.
Більше 25 учнів у класі мотивують учителів застосовувати групові
форми роботи (41,3 %) (рис. 19).
Маю свій індивідуальний підхід
Загальнокласні індивідуальні

35,8%
33,7%

Групові

30,8%

Комбіновані

29,6%

Індивідуальні

25,8%
16 – 24 учнів

40,4%
31,7%
41,3%
40,5%
33,3%
Більше 25 учнів

23,9%
34,7%
27,9%
29,9%
40,8%
Менше 15 учнів

Рис. 19. Розподіл відповідей учителів щодо переважних форм організації роботи
учнів під час уроків за кількістю учнів у класі (2020/2021 н. р.)

Загалом більшість (97,4 %) учителів співпрацюють зі своїми
колегами щодо обміну досвідом з реалізації реформи НУШ (рис. 20).
Проте існує зв’язок між організацією співпраці вчителів з питань
викладання в умовах НУШ і типом місцевості. А саме: серед учителів
міських поселень більше таких, хто співпрацює (50,3 %), у сільській
місцевості – більше таких, хто не співпрацює (57,9 %) (рис. 21).

Ні; 2,6%

Так; 97,4%

Рис. 20. Розподіл відповідей учителів щодо співпраці вчителів початкової школи з
питань викладання в НУШ (2020/2021 н. р.)

Ні

50,3%

49,7%

42,1%

57,9%
Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 21. Розподіл відповідей учителів щодо співпраці вчителів початкової школи з
питань викладання в НУШ за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)

Серед закладів ЗСО, в яких організована співпраця з обміну
досвідом з упровадження НУШ і нового Державного стандарту
початкової освіти, майже три чверті (72,6 %) в межах шкільних
методоб’єднань проводять тренінги, воркшопи з опанування нових
технологій викладання (рис. 22). Способи співпраці вчителів з питань
викладання НУШ дещо різняться у сільській місцевості і міських
поселеннях. Так, за відповідями вчителів, у сільській місцевості
методичну допомогу надавала переважно адміністрація школи
(49,8 %), у міських поселеннях (54,1 %) – більш досвідчені колеги
проводили майстер-класи за окремими темами (рис. 23).
У межах шкільного методоб’єднання вчителів початкової
школи проводяться тренінги, воркшопи з опанування
нових технологій викладання
Адміністрація школи контролює дотримання вчителями
принципів НУШ

72,6%
54,7%

Адміністрація школи організувала методичну підтримку

51,0%

Більш досвідчені колеги проводять майстер-класи за
окремими темами

50,8%
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Рис. 22. Розподіл відповідей учителів щодо способів співпраці вчителів початкової
школи з питань викладання в НУШ (2020/2021 н. р.)

Більш досвідчені колеги проводять майстер-класи
за окремими темами

54,1%

45,9%

Адміністрація школи контролює дотримання
вчителями принципів НУШ

52,4%

47,6%

У межах шкільного методоб’єднання вчителів
початкової школи проводяться тренінги, воркшопи
з опанування нових технологій викладання

52,0%

48,0%

Адміністрація школи організувала методичну
підтримку

50,2%

49,8%

Міські поселення

Сільська місцевість
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Рис. 23. Розподіл відповідей учителів щодо способів співпраці вчителів початкової
школи з питань викладання в НУШ за типом місцевості, де розташований заклад
ЗСО (2020/2021 н. р.)
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Підвищення фахового рівня вчителі здійснюється на різних
освітніх платформах. А саме: вісім з десяти педагогів (80,1 %) протягом
останнього року підвищували кваліфікацію на освітній платформі
EdEra, дві третини (67,4 %) скористалися послугами освітньої
платформи «На Урок» (рис. 24). Щодо розподілу за типом місцевості, то
платформою EdEra користується практично однакова кількість
учителів у містах (48,9 %) і в сільській місцевості (51,1 %). Натомість
пріоритетом у вчителів міських поселень користується платформа
Atoms HUB (78,3 %), у сільській місцевості – курси при інститутах
післядипломної педагогічної освіти (72,4 %) (рис. 25). Серед учителів,
які працюють з третьокласниками 5 і більше років переважують ті, хто
за останній рік підвищували кваліфікацію у British Council (77,8 %).
Серед тих, хто працює перший рік найбільше (14,9 %) користуються
платформою Prometheus (рис. 26).

EdEra

80,1%

На Урок

67,4%

Prometheus

36,4%

EdCamp Ukraine
Курси при інституті післядипломної педагогічної освіти

8,1%
7,0%

Всеосвіта

6,2%

Я не підвищував/ла останній рік кваліфікацію

5,5%

ITeacher освіта

3,6%

Інші

3,5%

Atoms HUB

2,8%

British Council

0,4%

Рис. 24. Розподіл відповідей учителів щодо освітніх платформ, на яких вони
останнього року підвищували кваліфікацію (2020/2021 н. р.)

78,3%

EdCamp Ukraine

21,7%

62,5%

37,5%

ITeacher освіта

62,0%

38,0%

Я не підвищував/ла останній рік кваліфікацію

61,7%

38,3%

British Council

55,6%

44,4%

Інші

53,9%

46,1%
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53,1%

46,9%

На Урок

52,2%

EdEra
Всеосвіта
Курси при інституті післядипломної педагогічної освіти

47,8%

48,9%

51,1%

46,7%

53,3%

27,6%
Міські поселення

72,4%
Сільська місцевість

Рис. 25. Розподіл відповідей учителів щодо освітніх платформ, на яких вони
останнього року підвищували кваліфікацію за типом місцевості, де розташований
заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)
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1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше
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Рис. 26. Розподіл відповідей учителів щодо освітніх платформ, на яких вони
останнього року підвищували кваліфікацію за стажем роботи в третіх класах
(2020/2021 н. р.)

Успішність дитини протягом трьох років залишається топ-темою
спілкування між учителем і батьками учнів. За оцінкою вчителів,
зросла з минулого року кількість батьків, які просять уточнити
домашнє завдання (на 7,9 %) або отримати додаткове роз’яснення
певної інформації, зазначеної у свідоцтві досягнень їхньої дитини (на
20,3 %) (рис. 27). Серед цієї кількості батьків, більше половини (54,2 %)
– батьки із сільської місцевості (рис. 28). Констатуємо збільшення
кількості батьків, які темою спілкування обирали обговорення
конфліктної ситуації (на 3,9 %): із 14,6 % у 2019/2020 н. р. до 18,5 % у
2020/2021 н. р.

90,8%
85,7%

Щоб поспілкуватися про успішність своєї дитини

50,5%
58,4%

Щоб попередити про відсутність дитини в школі

30,4%
38,3%

Щоб уточнити шкільне завдання

42,3%
36,4%

Щоб поспілкуватися щодо поведінки своєї дитини.
Щоб отримати додаткові роз’яснення інформації,
зазначеної у свідоцтві досягнень їхньої дитини

14,6%

34,9%

Щоб порадитися щодо корисних для дитини
додаткових навчальних матеріалів

28,9%

Щоб обговорити конфліктну ситуацію

14,6%
18,5%

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

18,1%

Щоб відвідати урок

2019/2020
31,9%

2020/2021

14,6%
11,3%
5,0%
2,9%

Рис. 27. Розподіл відповідей учителів щодо тематики спілкування вчителів з
батьками учнів (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
Щоб запропонувати допомогу в організації
дозвілля дітей (або іншу допомогу)

57,1%

42,9%

Щоб обговорити конфліктну ситуацію

55,0%

45,0%

Щоб відвідати урок

54,8%

45,2%

Щоб поспілкуватися щодо поведінки своєї дитини

52,0%

48,0%

51,0%

49,0%

50,6%

49,4%

Щоб поспілкуватися про успішність своєї дитини

50,6%

49,4%

Щоб попередити про відсутність дитини в школі
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Щоб порадитися щодо корисних для дитини
додаткових навчальних матеріалів
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Рис. 28. Розподіл відповідей учителів щодо тематики спілкування вчителів з
батьками учнів за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Зустрічний аналіз відповідей батьків щодо тематики їхнього
спілкування з учителем виявив, що формування освіченої
конкурентоспроможної особистості9 залишається наразі актуальною
Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
9
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темою для батьків. А саме, найбільше батьків (82,5 %) темою для
спілкування з учителем обирають успішність і поведінку їхніх дітей.
Діти в третьому класі вже свідоміші, порівняно з минулим (другим)
класом, цим ми можемо пояснити такі дані: у минулому році
спілкувалися з учителем для обговорення домашнього завдання
дитини 30,4 % батьків, для порад щодо корисних для дитини
додаткових навчальних матеріалів – 45,1 %10. Цьогоріч ці цифри
становлять 0,2 % і 17,5 % відповідно (рис. 29). За відповідями батьків
збільшилася на 1,0 % кількість тих, хто обговорював з учителем
конфліктну ситуацію (у 2019/2020 н. р. було 14,6 %, у 2020/2021 н. р.
стало 15,6 %). Це вказує на необхідність продовжувати політику
запобігання булінгу в закладах ЗСО. Допомогти в цьому може
навчально-методичний посібник МОН «Запобігання та протидія
проявам
насильства:
діяльність
закладів
освіти»
(https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files).
Щоб поспілкуватися про
успішність/поведінку своєї дитини

82,5%
90,8%

Щоб попередити про відсутність
дитини в школі
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50,5%

Щоб отримати додаткові роз’яснення
інформації, зазначеної у свідоцтві
досягнень своєї дитини
Щоб порадитися щодо корисних для
дитини додаткових навчальних
матеріалів

18,5%

17,5%
45,1%

Щоб обговорити конфліктну
ситуацію
Щоб запропонувати допомогу в
організації дозвілля дітей (або іншу
допомогу)

Щоб обговорити домашнє завдання

2019/2020
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31,9%

Щоб обговорити харчування дитини
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Щоб відвідати урок

2020/2021

15,6%
14,6%

7,2%

1,9%
5,0%
0,2%
30,4%

Рис. 29. Розподіл відповідей батьків учнів щодо тематики спілкування з учителем
(2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
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https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Uprovadzhennya-NUSH_2020.pdf

Щоб обговорити конфліктну ситуацію

74,6%

25,4%

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

73,6%

26,4%

Щоб попередити про відсутність дитини в школі

72,5%

27,5%

Щоб поспілкуватися про успішність/поведінку
своєї дитини

71,5%

28,5%

Щоб обговорити харчування дитини в шкільній
їдальні

69,1%

30,9%

Щоб обговорити домашнє завдання

69,0%

31,0%

Щоб отримати додаткові роз’яснення інформації,
зазначеної у свідоцтві досягнень своєї дитини

68,3%

31,7%

Щоб порадитися щодо корисних для дитини
додаткових навчальних матеріалів

66,2%

33,8%

Щоб відвідати урок

54,3%
Міські поселення

45,7%
Сільська місцевість

Рис. 30. Розподіл відповідей батьків учнів щодо тематики спілкування з учителем
за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

За відповідями батьків, найбільша їх частка найчастіше (кілька
разів або раз на тиждень) спілкується з учителем в соцмережах
(65,7 %). У минулому році пріоритетом було безпосереднє спілкування
з учителем (68,1 %) або спілкування в соцмережах (69,2 %)12. Цьогоріч
на 7,5 % збільшилася частка батьків, які ніколи або майже ніколи не
відвідують уроки (рис. 31). Таке «просідання» може мати пояснення в
карантинних обмеженнях, організації дистанційного / змішаного
навчання, спричинених епідемією коронавірусу.

11
12

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text , ст.28, п.5
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Uprovadzhennya-NUSH_2020.pdf
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У сільській місцевості щодо взаємодії з учителем батьки надають
перевагу відвідуванню уроків (45,7 %), у містах батьки більше
спілкуються з питань конфліктних ситуацій (74,6 %) (рис. 30). Отже в
закладах ЗСО міських поселень актуальнішою, ніж в сільській
місцевості, є робота щодо захисту честі11 учасників освітнього процесу.

34

4,5%
Відвідували уроки в школі, де навчається дитина 2,4%

18,5%

Безпосередньо спілкувалися з
8,9%
учителем/учителькою, який/яка навчає дитину

41,6%

10,6% 17,1% 5,3%

0,9%
24,5%

3,2% 17,7%

24,1%

20,7%

3,1%
Відвідували батьківські збори 5,4% 7,2% 4,0%

Спілкувалися телефоном з учителем/учителькою з
10,4%
навчальних питань
Спілкувалися з учителем у групах Viber, соцмережах
6,6%
з питань, що стосувалися класу
Два-три рази на місяць
Пару разів на чверть

Кілька разів на тиждень
Раз на місяць

23,0%

48,8%

25,6%

2,3%
6,9% 15,2%

24,2%

5,9%

18,0%

2,6%
32,4%

4,1% 7,9% 13,0%

Майже ніколи
Раз на тиждень

33,3%

Ніколи

Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ | 2021 р.

Рис. 31. Розподіл відповідей батьків учнів щодо прийомів спілкування з учителем
за їх частотою (2020/2021 н. р.)
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У міських поселеннях батьки найчастіше спілкуються з учителем
з питань, що стосуються класу в групах Viber або соцмережах (69,6 %),
у сільській місцевості – пріоритет батьки віддають спілкуванню
телефоном (37,1 %) (рис. 32).
Спілкувалися з учителем у групах Viber,
соцмережах з питань, що стосувалися класу

69,6%

30,4%

Відвідували уроки в школі, де навчається дитина

68,8%

31,2%

Безпосередньо спілкувалися з
учителем/учителькою, який/яка навчає дитину

67,4%

32,6%

Відвідували батьківські збори

65,7%

34,3%

Спілкувалися телефоном з учителем/учителькою
з навчальних питань

62,9%
Міські поселення

37,1%
Сільська місцевість

Рис. 32. Розподіл відповідей батьків учнів щодо прийомів спілкування з учителем
кілька разів на тиждень за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)

Таким чином, організація освітнього процесу в умовах НУШ має
певні закономірності. Більшість (92,4 %) учителів у третьому класі
користується типовими освітніми програмами НУШ (1 і 2). Самостійно
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розробленою закладом ЗСО освітньою програмою користуються 0,7 %
опитаних. Проте, це на 0,4 % більше, ніж у минулому році (у другому
класі), хоча така частка свідчить про набуття вчителями певного
досвіду щодо розробки освітніх програм.
Загалом більше половини вчителів використовують методичні
рекомендації щодо формувального оцінювання учнів у третьому класі
(59,8 %) та планують врахувати лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час підсумкового
оцінювання учнів (69,8 %). Спостерігається позитивне ставлення самих
вчителів (55,3 %) і, за їхньою оцінкою, учнів (61,3 %) до навчання в
НУШ та батьків (31,8 %) щодо задоволення змінами в їхніх дітях, як
наслідок навчання в НУШ.
Для формування компетентної особистості в рамках реформи
НУШ більшість учителів (75,6 %) надають перевагу поєднанню різних
форм організації роботи учнів під час уроків. Серед таких більше
половини (56,4 %) – вчителі, які працюють з третьокласниками 5 і
більше років.
Для обміну досвідом з упровадження нового Державного
стандарту початкової освіти й реалізації реформи НУШ, більшість
(97,4 %) учителів співпрацюють зі своїми колегами. Серед них більше
половини (50,3 %) – вчителі міських поселень. Формою обміну
досвідом більшість (72,6 %) обирають проведення в межах шкільного
методоб’єднання тренінги, воркшопи з опанування нових технологій
викладання.
Для підвищення фахового рівня більшість (80,1 %) вчителів
потягом останнього року користувалися освітньою платформою EdEra.
Успішність дитини залишається топ-темою спілкування між
учителем (85,7 %) і батьками учнів (82,5 %).
Отже, у більшості вчитель у своїй діяльності використовує
запропоновані МОН типові освітні програми (Савченко О. Я., Шиян Р. Б.)
та методичні рекомендації щодо формувального оцінювання;
задоволений роботою в НУШ; поєднує різні форми організації роботи
учнів під час уроків, обмінюється досвідом з упровадження НУШ зі
своїми колегами на засіданнях методичних об’єднань, спілкується з
батьками учнів про успішність їхніх дітей, підвищує фаховий рівень на
освітній платформі EdEra.
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Учень – учасник освітнього процесу
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Освічений і всебічно розвинений громадянин України,
відповідальний член суспільства і патріот, здатний до ризику й
інновацій – така мета реформи Нової української школи13.
Через думку батьків учнів ми дослідили, чи сприяють створені в
школі умови формуванню особистості учня відповідно до Концепції
НУШ.
Аналіз зібраних даних дозволив зробити певні висновки і
узагальнення. А саме: більшість батьків (63,8 %) зазначають, що їхнім
дітям подобається ходити до школи, у минулому році цей показник
становив 68,7 %. Натомість збільшився відсоток учнів (на 0,7 %), яким
це не подобається або швидше не подобається. Порівняємо: у другому
класі таких учнів було 5,0 %, третьому – 5,7 % (рис. 33). Такі результати
можна пояснити упровадженням дистанційного навчання, яке для
учнів початкової школи виявилося складним, оскільки у них у цьому
віці ще не сформовано належний рівень самоорганізації.
63,8%
68,7%

Так
25,0%
24,3%

Швидше так
Складно сказати
Швидше ні

5,5%
2,0%
4,7%
4,2%

2020/2021
2019/2020

Ні

1,0%
0,8%

Рис. 33. Розподіл відповідей батьків учнів щодо бажання ходити до школи їхніх
дітей (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)

Аналізуючи дані за типом місцевості, можна відмітити, що в
третьому класів серед тих, кому не подобається відвідувати школу
більше тих, навчається в закладах ЗСО міських поселень. Серед тих,
кому подобається ходити до школи більше тих, які відвідують заклади
ЗСО в сільській місцевості (рис. 34).
Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа». URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Так

69,1%

30,9%

Швидше так

75,2%

24,8%

Складно сказати

74,2%

25,8%

Швидше ні

80,1%

Ні

19,9%

82,8%

17,2%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 34. Розподіл відповідей батьків учнів щодо бажання ходити до школи їхніх
дітей за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Так
Швидше так
Складно сказати
Швидше ні
Ні

52,7%

47,3%

44,1%

55,9%

39,7%

60,3%

37,7%

62,3%

33,9%

66,1%
Дівчинка

Хлопчик

Рис. 35. Розподіл відповідей батьків учнів щодо бажання ходити до школи їхніх
дітей за гендерною ознакою (2020/2021 н. р.)

Більше половини (58,8 %) батьків зазначили, що їхнім дітям
подобаються в школі вчителі, майже половина (48,6 %) назвали появу
нових друзів-однокласників позитивним фактором. Також значній
частині дітей (за відповідями 46,0 % батьків) подобається в школі
досліджувати і спостерігати (рис. 36). Тільки 34 (0,2 %) батьків
третьокласників зазначили, що їхнім дітям подобається усе, перелічене
на рис. 36.
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Порівнюючи відповіді батьків щодо ставлення до школи за
ґендерною ознакою їхніх дітей маємо таке: більше подобається ходити
до школи дівчаткам, хлопчикам – навпаки (рис. 35).
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Учитель/ учителька

58,8%

Те, що з’явилися друзі в класі

48,6%

Досліджувати, спостерігати

46,0%

Однокласники/ці

41,2%

Уроки

29,1%

Те, що у школі можна гратися й навчатися з LEGO

19,6%

Те, що в школі різноманіття ігор

19,5%

Нові шкільні речі та шкільне обладнання

14,7%

Виконувати вправи в зошиті

Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ | 2021 р.

Усе перелічене

39

12,3%
0,2%

Рис. 36. Розподіл відповідей батьків учнів щодо факторів, які подобаються їхнім
дітям у школі (2020/2021 н. р.)

У сільській місцевості третьокласникам більше подобається
можливість гратися й навчатися з LEGO (38,7 %), у містах найбільш
позитивним фактором є поява нових друзів у класі (75,1 %) (рис. 37).
Те, що з’явилися друзі в класі

75,1%

24,9%

Однокласники

73,6%

26,4%

Усе перелічене

73,1%

26,9%

Учитель/ вчителька

72,9%

27,1%

Досліджувати, спостерігати

70,3%

29,7%

Уроки

68,2%

31,8%

Виконувати вправи в зошиті

68,1%

31,9%

Нові шкільні речі та шкільне обладнання

66,7%

33,3%

Те, що в школі різноманіття ігор

62,6%

37,4%

Те, що у школі можна гратися й навчатися з LEGO

61,3%

38,7%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 37. Розподіл відповідей батьків учнів щодо факторів, які подобаються їхнім
дітям у школі за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Про однокласників

61,8%

Про вчителів
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Про добре ставлення до себе з боку вчителів

34,0%

Про приміщення школи, класну кімнату

15,9%
12,7%

Про іграшки, книги, техніку в класі

16,5%

Про ранкове коло та свою участь у ньому

55,9%

41,6%

27,1%

23,3%

32,8%

Про те, чим вони в класі займалися на
уроках математики

54,9%
52,2%

Про те, чим вони в класі займалися на
уроках мови

48,2%
44,7%

Про те, чим вони в класі займалися на
уроках «Я досліджую світ»

51,4%
45,9%

Про те, чим вони в класі займалися на
уроках фізкультури

39,2%
34,1%

Про те, чим вони в класі займалися на
уроках мистецтва

39,7%
32,4%

Про смачну їжу в шкільній їдальні

69,3%

2019/2020
2020/2021

36,2%
30,8%

Рис. 38. Розподіл відповідей батьків учнів щодо позитивних відгуків їхніх дітей про
елементи шкільного життя щоденно (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
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За відповідями батьків, загальний відсоток згадування дітьми
елементів шкільного життя захоплено й натхненно кожного дня
становить 36,2 %, що на 6,5 % менше, ніж було у другому класі14. Як і
минулого року, більшість дітей позитивно сприймають атмосферу
спілкування, створену в школі. Найбільше захоплення викликають
однокласники (61,8 %), власне вчителі (46,4 %) та добре ставлення з
боку вчителів (34,0 %), про що діти щодня розповідають своїм батькам.
Привертає увагу невеликий відсоток учнів, які щоденно із захопленням
згадують шкільне або класне приміщення (12,7 %) та обладнання
кабінету (16,5 %). Такі цифри опосередковано констатують той факт,
що осучаснення шкільних і класних приміщень як меблями й
іграшками, так і необхідною літературою й технікою залишається
актуальним і дотепер (рис. 38, табл. 5).
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Таблиця 5
Розподіл відповідей батьків учнів за періодичністю позитивного
згадування дітьми вдома елементів шкільного життя (2020/2021 н. р.)
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
Кожного
Хоча б
Хоча б
Декілька
Жодног
дня
раз на
раз на
разів
о разу
Усьог
тиждень
місяць
упродов
о
ж
півріччя
61,8%
30,0%
4,7%
2,5%
1,0%
100%
46,4%
39,1%
8,8%
3,6%
2,1%
100%
34,0%

41,1%

14,2%

6,6%

4,0%

100%

12,7%

31,3%

29,1%

15,7%

11,2%

100%

16,5%

31,3%

25,9%

15,2%

10,9%

100%

23,3%

28,4%

19,7%

10,5%

18,1%

100%

52,2%

31,1%

9,4%

4,7%

2,5%

100%

44,7%

35,3%

11,6%

5,2%

3,1%

100%

45,9%

36,9%

10,6%

4,6%

1,9%

100%

34,1%

42,5%

13,9%

6,1%

3,3%

100%

32,4%

46,6%

13,5%

5,2%

2,4%

100%

30,8%

26,7%

18,3%

8,9%

15,3%

100%

Дослідники вивчали питання, як реалізуються складові реформи
у закладах ЗСО, зокрема співпраця в команді й підтримка вчителів під
час занять. На рис. 39 наведено дані, які свідчать, що ці напрями
успішно впроваджуються в більшості шкіл. Більшість дітей ніколи або
майже ніколи не говорять про те, що інші діти не хотіли з ними
працювати у групі (за відповідями 62,9 % батьків) або про те, що на
їхню пропозицію / питання не реагували вчителі / однокласники (за
відповідями 60,3 % батьків).

Мене сьогодні образив/образила
однокласник/однокласниця

26,6%

36,2%

35,1%
33,8%

Мене сьогодні не питала вчителька
Інші діти не хотіли зі мною працювати в
групі

62,9%
57,1%

На мою пропозицію/питання не реагували
вчителі/однокласники

60,3%
58,2%
58,9%
57,8%

У школі нецікаво. Я не хочу іти туди
41,4%
38,4%

Мені не подобається їжа в шкільній їдальні
Мені складно навчатися онлайн
(дистанційно)

2019/2020

36,8%

2020/2021

Однак за відповідями більше 9 % батьків їхні діти майже кожного
дня незадоволені аспектами шкільного життя, що на 3,1 % більше за
минулий рік. Натомість за рік на 0,6 % зменшилася кількість батьків,
які зазначали, що їхні діти майже кожного дня скаржаться, що їх
ображають однокласники (у 2019/2020 н. р. було 7,4 %). 17,2 % учнів
майже кожного дня зазначають своїм батькам, що їм не подобається їжа
в шкільній їдальні, що є вищим на 2,6 % за показник минулого року (у
2019/2020 н. р. було 14,6 %). Заслуговує на увагу наступний показник:
майже чверть батьків (24,1 %) констатують, що їхні діти майже
кожного дня скаржаться щодо складнощів онлайн (дистанційного)
навчання (табл. 6).
Таблиця 6
Розподіл відповідей батьків учнів за періодичністю негативного
згадування дітьми вдома елементів шкільного життя (2020/2021 н. р.)
Назва структурних
елементів шкільного життя
Мене сьогодні образив /
образила однокласник /
однокласниця
Мене сьогодні не питала
вчителька
Інші діти не хотіли зі мною
працювати в групі

Частка відповідей батьків учнів за періодичністю розповідей
дітей про структурні елементи шкільного життя
Майже
Хоча б
Хоча б
Кілька
Майже
кожного
раз на
раз на
разів на
Ніколи
ніколи
дня
тиждень
місяць
рік

Усього

6,8%

20,8%

24,7%

11,5%

23,0%

13,2%

100%

7,3%

30,3%

20,7%

6,6%

18,6%

16,5%

100%

2,4%

9,2%

19,8%

5,7%

20,2%

42,7%

100%
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Рис. 39. Розподіл відповідей батьків учнів щодо негативних відгуків їхніх дітей про
елементи шкільного життя за періодичністю згадування ніколи/майже ніколи
(2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
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На мою пропозицію /
питання не реагували
вчителі / однокласники
У школі нецікаво. Я не хочу
іти туди
Мені не подобається їжа в
шкільній їдальні
Мені складно навчатися
онлайн (дистанційно)
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2,9%

10,5%

18,9%

7,3%

20,9%

39,4%

100%

3,8%

8,2%

19,7%

9,4%

20,1%

38,8%

100%

17,2%

15,0%

17,5%

8,9%

16,6%

24,8%

100%

24,1%

17,0%

14,7%

7,4%

14,7%

22,1%

100%

Таким чином, третьокласникам подобається ходити до школи,
про що наголосили 63,8 % їхніх батьків. Серед того що/хто найбільше
подобається в школі, 58,8 % батьків зазначили, що це вчителі, майже
половина (48,6 %) – нові друзі-однокласники, 46,0 % батьків –
можливість досліджувати і спостерігати. Діти щодня із захопленням
розповідають своїм батькам про однокласників (61,8 %), власне
вчителів (46,4 %) та добре ставлення з боку вчителів (34,0). Проте
незначна частка учнів щодня із захопленням згадують шкільне або
класне приміщення (12,7 %) та обладнання кабінету (16,5 %).
Натомість майже чверть батьків (24,1 %) констатують складнощі
онлайн (дистанційного) навчання для їхніх дітей.
Отже, в рамках НУШ, третьокласнику подобається ходити до
школи тому, що там є гарні вчителі, друзі-однокласники, є можливість
спостерігати й досліджувати.

Результати освітньої діяльності та вимоги до компетентностей
здобувачів освіти в початковій школі реалізуються через Державний
стандарт початкової освіти15 і конкретизуються в освітніх та
навчальних програмах через визначені очікувані результати. Яких
результатів досягли учні на момент закінчення третього класу
навчання в НУШ? На це питання відповідають учителі і батьки
третьокласників.
Думка вчителів
Загалом більше половини вчителів (58,3 %) вважають, що на
кінець третього класу навчання в НУШ в їхніх учнів спостерігається
однаковий прогрес у набутті м’яких (soft skills16) і жорстких навичок
(hard skills17). Минулого року цей показних становив 65,5 % (рис. 40). У
2020/2021 н. р. тип місцевості, де розташований заклад ЗСО практично
не вплинув на зазначений показник (рис. 40). Майже незмінною
залишилася кількість учителів (у 2019/2020 н. р. – 10,9 %, у
2020/2021 н. р. – 11,8 %), які не в змозі визначити, які з навичок краще
сформовані в їхніх учнів (рис. 39). У міських поселеннях (53,3 %) таких
учителів більше, ніж у сільській місцевості (46,7 %) (рис. 41). Як і
минулого року, так і цьогоріч ми звертаємо увагу на необхідність
проведення додаткових тренінгів для вчителів з питань розуміння
різниці між soft- і hard skills. На 1,5 % збільшилася кількість учителів (з
8,1 %у 2019/2020 н. р. до 9,6 % у 2020/2021 н. р.), які вважають, що в
їхніх учнів краще розвинуті м’які навички. Проте цей показник наразі
залишається найнижчим, що також акцентує увагу на необхідності
додаткового ознайомлення вчителів з методиками і прийомами
навчання, спрямованими на формування в учнів м’яких навичок,
оскільки вони слугують базисом для успішного навчання.
15

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text
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.
17
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.
16
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Навчальні досягнення учнів
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Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft
skills

58,3%
65,5%
20,3%
15,5%

Hard skills
Складно відповісти
Soft skills

11,8%
10,9%

2020/2021
2019/2020

9,6%
8,1%

Рис. 40. Розподіл відповідей учителів щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
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Складно відповісти

45

53,3%

46,7%

Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills

50,2%

49,8%

Soft skills

48,6%

51,4%

Hard skills

48,4%

51,6%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 41. Розподіл відповідей учителів щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Серед учителів, які вказали, що в їхніх учнів спостерігається
однаковий прогрес у набутті як м’яких, так і жорстких навичок
більшість (56,6 %) це вчителі, які працюють у третіх класах 5 і більше
років (рис. 42). Серед тих, кому складно визначитися з цим питанням,
майже третина (30,4 %) працюють перший рік з третьокласниками.
Отже, плануючи тренінги з питань формування компетентностей в
учнів, особливу увагу треба звернути на вчителів-початківців.

Складно відповісти

30,4%

Hard skills

21,5%

Soft skills
Однаковий прогрес
у набутті hard skills і
soft skills

17,3%

13,2%

7,4% 5,8% 8,9%

10,2%

5,8%

10,3%

10,9% 6,1%

15,4%

11,5%

47,5%

51,4%

11,5%

50,0%

8,4%

56,6%

1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше

Моніторинг досліджував питання умов формування м’яких і
жорстких навичок. Виявлено, що поєднання різних форм роботи на
уроці найбільше вплинуло на формування однаковою мірою і м’яких, і
жорстких навичок в учнів у третьому класі. Про це зазначило 79,5 %
учителів. Індивідуальні форми роботи (7,7 %) в класі в більшій мірі
сприяли формуванню в учнів жорстких навичок, групові (13,0 %) –
м’яких (рис. 43). Отже, для формування компетентностей в учнів,
більшу увагу треба приділяти груповим формам роботи з учнями в
класі.
Soft skills

13,0%

6,3% 5,8%

Hard skills

12,2%

5,7% 7,7%

Складно
відповісти
Однаковий
прогрес у
набутті hard
skills і soft skills
Групові

10,1%

68,3%

71,5%

8,6% 4,7%

69,3%

7,4% 3,2% 4,9%

Загальнокласні індивідуальні

79,5%

Індивідуальні

Комбіновані

6,7%

2,9%

7,4%

5,0%

Маю свій індивідуальний підхід
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Рис. 42. Розподіл відповідей учителів щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня за стажем роботи в третіх класах (2020/2021 н. р.)
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Рис. 43. Розподіл відповідей учителів щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня за стажем роботи в третіх класах за формами організації роботи учнів під час
уроків (2020/2021 н. р.)
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Порівнюючи розвиток третьокласників з їхніми ж досягненнями
у 1 й 2 класах, найбільше вчителів (91,5 %) зазначили, що в учнів
найкраще розвинуті мова та мовлення. Найменш розвинутою в
третьокласників, на думку вчителів (69,5 %), є когнітивна
(пізнавальна)
сфера,
яка
є
важливою
характеристикою
інтелектуального розвитку особистості учня18 (рис. 44). Оскільки
більшість учених зазначає, що загальною особливістю молодшого
шкільного віку є нерозвиненість довільної сфери дитини, унаслідок ще
недостатньо сформованих внутрішніх засобів саморегуляції, набуває
актуальності організація психологічного супроводу учнів початкової
школи.
Мови та мовлення

91,5%

Соціально-емоційна

89,1%

Творчих здібностей

87,8%

Фізичній

83,4%

Логічного мислення
Ціннісно-мотиваційній
Когнітивній

80,5%
76,6%
69,5%

Рис. 44. Розподіл відповідей учителів щодо сфер розвитку учнів, в яких у них
відбулися позитивні зміни (2020/2021 н. р.)

Порівнюючи сфери розвитку третьокласників у закладах ЗСО міст
і сільської місцевості, можна зазначити, що значної різниці не
спостерігається. Натомість у міських поселеннях більше половини
вчителів (51,5 %) зазначають прогрес в розвитку когнітивної сфери
учнів, у сільській місцевості (52,3 %) – фізичного розвитку (рис. 45).

18

https://vseosvita.ua/library/programa-rozvitku-kognitivnoi-sferi-pamati-uvagi-mislenna-dla-ditej-molodsogoskilnogo-viku-95417.html

Когнітивній

51,5%

48,5%

Соціально-емоційна

50,5%

49,5%

Творчих здібностей

49,9%

50,1%

Ціннісно-мотиваційній

49,6%

50,4%

Логічного мислення

49,5%

50,5%

Мови та мовлення

49,4%

50,6%

Фізичній

47,7%

52,3%

Міські поселення

Сільська місцевість

Якщо порівнювати рівень різних сфер розвитку учня залежно від
педагогічного стажу вчителя, можна зазначити, що в учителів, які
працюють з третьокласниками 5 і більше років (56,5 %) в учнів більш
розвиненою є когнітивна сфера, в учителів, які працюють перший рік
(17,2 %) – сфера логічного мислення (рис. 46).
Логічного мислення

17,2%

Творчих здібностей

16,4%

9,6%

Мови та мовлення

16,3%

Ціннісно-мотиваційній

9,8%

11,0%

8,1%

53,9%

11,1%

8,3%

54,6%

9,3%

10,9%

8,6%

54,9%

16,1%

9,8%

10,7%

8,6%

54,8%

Соціально-емоційна

16,0%

9,0%

10,8%

8,7%

55,6%

Фізичній

15,8%

9,8%

10,8%

9,0%

54,6%

Когнітивній

15,1%

9,8%

10,7%

7,9%

56,5%

1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше

Рис. 46. Розподіл відповідей учителів щодо сфер розвитку учнів, в яких у них
відбулися позитивні зміни за стажем роботи в третіх класах (2020/2021 н. р.)

Натомість, якщо говорити про форми роботи з учнями під час
уроків і їх вплив на різні сфери розвитку учня, маємо таке:
комбінування різних форм оргнаізації навчання більшою мірою
(78,1 %) впливає на розвиток когнітивної сфери, групові ж форми
роботи (9,7 %) – на розвиток логічного мислення (рис. 47). Крім того,
поєднання різноманітних форм і прийомів роботи з учнями на уроках
загалом найбільше вливає на всі сфери розвитку учнів початкової
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Рис. 45. Розподіл відповідей учителів щодо сфер розвитку учнів, в яких у них
відбулися позитивні зміни за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)
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школи. Такі дані звертають увагу на неохідності під час формування
тематики майбутніх навчальних семінарів і тренінгів для вчителів,
зосередитись на такому підході організації навчальної діяльності в
класі.
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Логічного мислення

9,7% 4,1% 5,5%

75,7%

5,1%

Творчих здібностей

9,5% 4,1% 5,5%

75,7%

5,2%

Фізичній

9,1% 4,6% 5,8%

75,6%

5,0%

Ціннісно-мотиваційній

9,0% 4,1% 5,5%

76,3%

5,2%

Соціально-емоційна

8,9% 4,0% 5,7%

76,2%

5,2%

Мови та мовлення

8,8% 4,3% 5,7%

76,2%

5,0%

8,6% 3,3% 5,6%

78,1%

4,4%

Когнітивній
Групові

Загальнокласні індивідуальні

Індивідуальні

Комбіновані

Маю свій індивідуальний підхід

Рис. 47. Розподіл відповідей учителів щодо сфер розвитку учнів, в яких у них
відбулися позитивні зміни за формами організації роботи учнів під час уроків
(2020/2021 н. р.)

За відповідями батьків учнів
Більше чверті батьків третьокласників (25,8 %) вважають, що в
їхніх дітей на кінець 3-го класу краще сформовані предметні (жорсткі)
навички, це на 5,5 % більше, ніж за відповідями вчителів (рис. 40).
Також на 1,5 % більше батьків, у порівнянні з учителями, зазначають,
що в їхніх дітей краще розвинуті загальнопредметні (м’які) навички
(11,1 %). Натомість менше половини (48,8 %) констатують однаковою
мірою розвинуті як м’які, так і жорсткі навички в їхніх дітей, що на 9,5 %
менше за думку вчителів. Частка батьків (14,3 %) не змогла відповісти
на дане питання (рис. 48). Ці дані майже не відрізняються від таких же
показників у минулому році. Отже, як і минулого року, на думку батьків
в їхніх учнів у третьому класі однаковою мірою розвинуті предметні та
загальнопредметні навички.

Однаковий прогрес у набутті hard skills і
soft skills

48,8%
49,6%
25,8%
25,5%

Hard skills
14,3%
13,2%

Складно відповісти

2020/2021
2019/2020

11,1%
11,7%

Soft skills

У міських поселеннях більшість батьків схиляються до думки, що
в їхніх дітей у третьому класі краще розвинуті загальнопредметні
навички (73,3 %), у сільській місцевості – найбільше таких батьків,
яким складно визначити, які навички краще розвинуті в їхніх дітей
(32,7 %). Остання цифра звертає увагу на необхідність проведення
додаткової роз’яснювальної роботи серед батьків учнів з питань
важливості загальнопредметних навичок для розвитку їхньої дитини і
різниці між ними та предметними навичками (рис. 49).
Soft skills

73,3%

26,7%

Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills

73,1%

26,9%

Hard skills
Складно відповісти

70,2%
67,3%
Міські поселення

29,8%
32,7%
Сільська місцевість

Рис. 49. Розподіл відповідей батьків учнів щодо розвитку навичок різного
когнітивного рівня за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)

У дівчат, вважають 55,2 % батьків, краще розвинуті
загальнопредметні, у хлопчиків – предметні навички (59,7 %) (рис. 50).
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Рис. 48. Розподіл відповідей батьків учнів щодо розвитку навичок різного
когнітивного рівня (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
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Soft skills

55,2%

44,8%

Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills

53,3%

46,7%

Складно відповісти
Hard skills

44,8%

55,2%

40,3%

59,7%
Дівчинка

Хлопчик

Рис. 50. Розподіл відповідей батьків щодо розвитку навичок різного когнітивного
рівня за гендерною ознакою їхніх дітей (2020/2021 н. р.)
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Дослідники встановили, що наявність дошкільної підготовки
позитивно вплинула на розвиток як окремо (76,2 %) предметних, так і
однаковою мірою (76,5 %) предметних й загальнопредметних навичок
(рис. 51).
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Однаковий прогрес у набутті hard skills і soft skills

76,5%

12,8% 10,7%

Hard skills

76,2%

13,4% 10,5%

Soft skills
Складно відповісти

73,0%

14,7%

70,1%
Так, постійно

15,1%
Так, час від часу

12,3%
14,8%

Ні

Рис. 51. Розподіл відповідей батьків учнів щодо розвитку навичок різного
когнітивного рівня за частотою відвідування дитячого садка (2020/2021 н. р.)

Таким чином, на кінець 3-го класу навчання в НУШ більше
половини (58,3 %) 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 (20,3 % і 11,8 % відповідно).
Із думкою вчителів значною мірою погоджуються і батьки учнів: майже
половина (48,8 %) зазначають однаковий прогрес у набутті soft- і hard
skills, чверть (25,8 %) – у hard skills, і в половину менше (11,1 %) – у soft
skills.
Порівняно з 1 та 2 класом, у третьокласників краще розвинуті
мова і мовлення (зазначають 91,5 % учителів). Найменш розвинута –
когнітивна (пізнавальна) сфера (зазначають 69,5 % учителів), на
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формування якої найбільше вплинуло поєднання різних форм
організації роботи з учнями в класі.
Отже, як батьки, так і вчителі одностайні в тому, що на кінець
третього року навчання в НУШ в учнів спостерігається однаковий
прогрес у формуванні soft- і hard skills. При деталізації вчителі віддають
перевагу сформованості в їхніх учнів сфери мови і мовлення.
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Потреби на наступний навчальний
рік
Найбільше занепокоєння у батьків третьокласників (22,5 %) на
наступний навчальний рік є імовірність продовження дистанційного
навчання і проблеми, пов’язані з ним. У частини батьків (6,3 %)
викликає занепокоєння втрата інтересу до навчання їхніх дітей, що
майже вдвічі більше, ніж було серед батьків минулого навчального
року (3,4 %). Найменше занепокоєні батьки з питань спілкування дітей
з однокласниками та вчителями. Проте цьогоріч їх частка також зросла,
порівняно з минулим роком, що можна пояснити обмеженістю
спілкування з однокласниками і з учителями (рис. 52, табл. 7).
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Труднощі навчання онлайн
(дистанційного)
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22,5%

Утрата інтересу до навчання

3,4%

Зниження успішності з математики

3,2%

Зниження успішності з мов

3,3%

Зниження успішності з дослідження світу

2,2%
3,5%

Труднощі в спілкуванні з однокласниками

1,5%
2,3%

Труднощі в спілкуванні з
учителем/учителькою

1,4%
2,1%

6,3%
5,4%
2019/2020
5,3%

2020/2021

Рис. 52. Розподіл відповідей батьків учнів щодо дуже високого ризику, який може
виникнути у дитини у наступному класі (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
Таблиця 7
Розподіл відповідей батьків учнів за ризиками, які у дитини можуть виникнути у
4-му класі (2020/2021 н. р.)
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)

64,8%

16,7%

12,0%

4,2%

2,3%

100%

69,5%

13,8%

10,4%

4,2%

2,1%

100%

40,9%
42,9%
38,6%

27,1%
27,4%
30,1%

17,6%
16,8%
17,8%

8,1%
7,5%
8,2%

6,3%
5,4%
5,3%

100%
100%
100%

51,1%

25,1%

14,6%

5,8%

3,5%

100%

Труднощі навчання онлайн
(дистанційного)

29,3%

19,3%

17,0%

11,9%

22,5%

100%

Утрата інтересу до навчання

79,0%

21,0%

Зниження успішності з мов

78,4%

21,6%

Труднощі в спілкуванні з учителем/учителькою

76,4%

23,6%

Зниження успішності з дослідження світу

74,7%

25,3%

Зниження успішності з математики

74,5%

25,5%

Труднощі в спілкуванні з однокласниками

73,4%

26,6%

Труднощі навчання онлайн (дистанційного)

72,1%

27,9%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 53. Розподіл відповідей батьків учнів щодо дуже високого ризику, який може
виникнути у дитини у 4-му класі за типом місцевості, де розташований заклад ЗСО
(2020/2021 н. р.)

Маючи трирічний досвід упровадження нового державного
стандарту початкової освіти та досвід онлайн-навчання в умовах
карантину, найактуальнішими на наступний навчальний рік вчителі
визначили необхідність забезпечення електронними (69,9 %) й
паперовими (68,0 %) дидактичними матеріалами, швидкісним
Інтернетом (68,0 %). Разом з тим за два останні роки впровадження
НУШ зменшилася кількість учителів, які ще потребують поповнення
класних бібліотечок пізнавальними, довідковими книгами, журналами
(на 15,8 %) та художньою літературою (на 14,0 %); поповнення
шкільної медіатеки (на 11,7 %); класів розвивальними ігровими
комплектами (на 8,4 %). Потреба ж в онлайн-навчанні з упровадження
в освітній процес певних аспектів НУШ навпаки – збільшилася з
минулого року майже на 14 %. Натомість, як і минулого року цьогоріч
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Порівняння індексу занепокоєння батьків за типом місцевості
виявлено, що у міських поселеннях він утричі вищий ніж в сільській
місцевості. Так у міських поселеннях батьків найбільше (79,0 %)
хвилює на наступний навчальний рік втрата інтересу до навчання в
їхніх дітей, зниження успішності з мов (78,4 %), труднощі спілкування
з учителями (76,4 %). Натомість у сільській місцевості найбільше
занепокоєння у батьків викликає ймовірність відновлення
дистанційне навчання (27,9 %) (рис. 53).
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актуальними залишається потреба в тренінгах з регіональними
тренерами НУШ і особливо – з формування навичок організації
інклюзивного навчання; майстер-класів з найкращих практиками НУШ
(рис. 54). Отже, попри три роки впровадження нового державного
стандарту початкової освіти й реалізації реформи Нової української
школи, вчителі і надалі потрібують додаткового роз’яснення і
навчання з питань організації освітнього процесу відповідно до
аспектів НУШ.
Забезпечення електронними дидактичними
матеріалами

69,9%

Майстер-класи з найкращих практик НУШ

69,9%
68,3%

Забезпечення швидкісним Інтернетом

68,0%

Забезпечення дидактичними матеріалами

68,0%
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Забезпечення методичними розробками
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65,8%

Забезпечення комп’ютерною технікою для
організації навчання

64,7%

Поповнення класів розвивальними ігровими
комплектами

62,2%

Поповнення шкільної медіатеки (офлайн)

51,4%

Поповнення класних бібліотечок пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

48,3%

Тренінги з формування навичок оцінювання за
рівневою шкалою

47,6%

Поповнення класних бібліотечок художньою
літературою

Тренінги з формування в учнів само- і
взаємооцінювання
Тренінги з формування навичок організації
інклюзивного навчання

64,1%

43,0%
43,5%

Тренінги з регіональними тренерами НУШ

Онлайн-навчання з певних аспектів НУШ

65,2%

53,6%

Тренінги з методик організації дистанційного й
змішаного навчання

70,6%

42,0%
25,7%

39,6%
36,7%

56,0%

2019/2020
2020/2021

31,8%
31,6%

Рис. 54. Розподіл відповідей учителів щодо актуальності певних заходів /
обладнання для подальшої успішної реалізації реформи НУШ (2019/2020,
2020/2021 н. рр.)

У сільській місцевості пріоритетною потребою на наступний
навчальний рік вчителі обрали забезпечення класної бібліотеки
різноманітною літературою (довідковою – 52,7 %, художньою – 52,5 %)
та поповнення шкільної медіатеки (51,2 %). У міських поселеннях

Тренінги з формування навичок організації інклюзивного
навчання

53,2%

46,8%

Тренінги з формування в учнів само- і взаємооцінювання

51,5%

48,5%

Майстер-класи з найкращих практик НУШ

51,3%

48,7%

Онлайн-навчання з певних аспектів НУШ

50,9%

49,1%

Забезпечення швидкісним Інтернетом

50,8%

49,2%

Тренінги з формування навичок оцінювання за рівневою
шкалою

50,7%

49,3%

Забезпечення електронними дидактичними матеріалами

50,5%

49,5%

Забезпечення методичними розробками

50,5%

49,5%

Тренінги з регіональними тренерами НУШ

50,0%

50,0%

Забезпечення дидактичними матеріалами

49,9%

50,1%

Забезпечення комп’ютерною технікою для організації
навчання
Тренінги з методик організації дистанційного й змішаного
навчання

49,7%

50,3%

49,7%

50,3%

Поповнення класів розвивальними ігровими комплектами

49,6%

50,4%

Поповнення шкільної медіатеки (офлайн)

48,8%

51,2%

Поповнення класних бібліотечок художньою літературою

47,5%

52,5%

Поповнення класних бібліотечок пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

47,3%
Міські поселення

52,7%
Сільська місцевість

Рис. 55. Розподіл відповідей учителів щодо актуальності певних заходів для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ за типом місцевості, де розташований
заклад ЗСО (2020/2021 н. р.)

Серед учителів, які працюють з третьокласниками 5 і більше
років, найбільше таких (56,0 %), які ще потребують майстер-класів з
найкращих практик НУШ. Серед тих, які працюють перший рік у третіх
класах, найбільше (20,5 %) почуваються невпевненими в питаннях
формування в учнів само- і взаємооцінювання (рис. 56).
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вчителями як пріоритетна потреба визначено додаткове навчання з
навичок організації інклюзивного навчання (53,2 %), формування в
учнів само- і взаємооцінювання (51,5 %) та проведення майстер-класів
із кращих практик НУШ (51,3 %) (рис. 55). Отже, в сільській місцевості
відчувається нестача матеріально-технічного забезпечення, в міських
поселеннях – методичного забезпечення.
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Тренінги з формування в учнів само- і
взаємооцінювання
Тренінги з формування навичок організації
інклюзивного навчання
Поповнення класних бібліотечок пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

51,5%

18,7%

11,3% 10,6%8,0%

51,5%
53,5%

17,6% 10,4%11,2% 9,8%

51,1%

17,5% 9,1% 12,2% 8,2%

53,0%

17,5% 9,8% 10,6%7,8%

54,3%

17,4% 9,6% 11,8% 8,0%

53,1%

17,4% 9,7% 9,7% 8,6%

54,6%

Тренінги з регіональними тренерами НУШ

17,1% 9,0% 11,2% 9,0%

53,7%

Забезпечення методичними розробками

17,1% 10,3%11,1%8,0%

53,5%

Забезпечення швидкісним Інтернетом

17,0% 9,8% 11,2%8,1%

54,0%

Поповнення шкільної медіатеки (офлайн)

16,7% 9,1% 11,7% 8,0%

54,5%

Забезпечення електронними дидактичними
матеріалами

16,6% 9,9% 10,5%8,4%

54,5%

Забезпечення дидактичними матеріалами

16,6% 9,9% 11,0%8,1%

54,3%

Майстер-класи з найкращих практик НУШ

16,0% 9,1%10,4%8,5%

56,0%

Поповнення класних бібліотечок художньою
літературою
Тренінги з методик організації дистанційного й
змішаного навчання
Забезпечення комп’ютерною технікою для організації
навчання
Тренінги з формування навичок оцінювання за
рівневою шкалою
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9,0%10,3%8,6%

17,7% 8,6% 12,0%8,2%

Онлайн-навчання з певних аспектів НУШ
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20,5%

Поповнення класів розвивальними ігровими
15,7% 9,8% 11,5% 8,2%
54,8%
комплектами
1 (у 2020-2021 н. р. перший раз працювала/-в у третьому класі)
2 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
3 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
4 (включно з третьокласниками 2020-2021 н. р.)
5 і більше

Рис. 56. Розподіл відповідей учителів щодо актуальності певних заходів для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ за стажем роботи в третіх класах
(2020/2021 н. р.)

Дослідники вивчали думку батьків щодо забезпечення якісної
організації освітньої діяльності на наступний 2021/2022 н. р.
Найгострішими, на думку батьків, залишаються питання організації
збалансованого і різноманітного харчування в шкільній їдальні
(20,3 %), що на 2,6 % менше, ніж минулого року. Актуальними також
залишаються питання власне самої організації дистанційного
навчання (16,2 %) й забезпечення комп’ютерною технікою для
організації цього навчання (15,1 %). Крім того, цьогоріч у 2,7 разів
більше батьків порівняно з минулим роком визначили як найгострішу
проблему забезпечення комп’ютерами (рис. 57, табл. 8).

Різноманітність і збалансованість
харчування в шкільній їдальні

22,9%
20,3%

Організація дистанційного навчання

16,2%

Забезпечення комп’ютерною технікою
для організації дистанційного навчання

5,6%
15,1%

Забезпечення класу розвивальними
ігровими комплектами

5,6%
6,1%

Урахування позиції батьків у вирішенні
шкільних питань

2020/2021

6,8%
5,2%

Забезпечення класної бібліотечки
художньою літературою

5,0%
5,2%

Забезпечення класної бібліотечки
пізнавальними, довідковими книгами,
журналами

4,9%
5,0%
3,5%
3,2%

Рис. 57. Розподіл відповідей батьків учнів щодо актуальності певних потреб для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ (2019/2020, 2020/2021 н. рр.)
Таблиця 8
Розподіл відповідей батьків учнів за гостротою існуючих у школі проблем
(2020/2021 н. р.)
Назва ризику

Забезпечення класної
бібліотечки художньою
літературою
Забезпечення
підручниками
Забезпечення класної
бібліотечки
пізнавальними,
довідковими книгами,
журналами
Забезпечення класу
розвивальними ігровими
комплектами
Урахування позиції батьків
у вирішенні шкільних
питань
Різноманітність і
збалансованість
харчування в шкільній
їдальні

Частка відповідей батьків учнів за оцінкою гостроти проблеми
1
5 (дуже
(найменш
2
3
4
гостра
Усього
гостра
проблема)
проблема)
55,2%

16,0%

15,9%

7,6%

5,2%

100%

70,2%

12,3%

9,7%

4,7%

3,2%

100%

52,3%

21,0%

14,7%

7,0%

5,0%

100%

46,6%

20,7%

17,1%

9,5%

6,1%

100%

47,8%

23,0%

16,1%

7,8%

5,2%

100%

32,3%

17,6%

17,0%

12,8%

20,3%

100%
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Забезпечення підручниками

2019/2020

58

Організація дистанційного
навчання
Організація харчування в
школі
Забезпечення
комп’ютерною технікою
для організації
дистанційного навчання

35,5%

19,4%

17,2%

11,7%

16,2%

100%

37,7%

17,9%

16,1%

11,7%

16,6%

100%

35,6%

18,6%

17,4%

13,3%

15,1%

100%
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Порівняння тих чи інших питань для батьків учнів виявило, що в
міських поселеннях та сільській місцевості пріоритети різняться. У
закладах ЗСО міських поселень батьки третьокласників вважають, що
найгострішою проблемою для успішної реалізації НУШ різноманітність
і збалансованість харчування в шкільній їдальні (81,2 %), у селах –
найгострішою проблемою є забезпечення класної бібліотечки
пізнавальними книгами, довідковими посібниками й журналами
(34,9 %) (рис. 58).
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Різноманітність і збалансованість харчування в
шкільній їдальні

81,2%

18,8%

Організація харчування в школі

79,8%

20,2%

Урахування позиції батьків у вирішенні шкільних
питань

73,7%

26,3%

Організація дистанційного навчання

72,3%

27,7%

71,9%

28,1%

70,5%

29,5%

68,1%

31,9%

65,7%

34,3%

65,1%

34,9%

Забезпечення класу розвивальними ігровими
комплектами
Забезпечення комп’ютерною технікою для
організації навчання
Забезпечення підручниками
Забезпечення класної бібліотечки художньою
літературою
Забезпечення класної бібліотечки пізнавальними,
довідковими книгами, журналами

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 58. Розподіл відповідей батьків учнів щодо актуальності певних потреб для
подальшої успішної реалізації реформи НУШ за типом місцевості, де розташований
заклад ЗСО (2020/2021 н. рр.)

Таким чином, ураховуючи трирічний досвід навчання в НУШ,
значна частина вчителів (68,3 %) відчуває потребу в проведенні
майстер-класів з найкращих практик НУШ. Цей показник з минулого
року збільшився на 14,0 %, що свідчить про бажання вчителів
підвищувати свій фаховий рівень для кращого впровадження реформи.
Дистанційна форма навчання визначила серед учителів актуальність
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забезпечення електронними дидактичними матеріалами (69,9 %) та
швидкісними Інтернетом (68,0 %). Підтверджують думку вчителів і
батьки, які найгострішими проблемами на наступний навчальний рік
визначили організацію дистанційного навчання (16,2 %) та
забезпечення комп’ютерною технікою класу / вчителя для організації
цього навчання (15,1 %).
Отже, вчитель для якіснішого й ефективнішого впровадження
реформи Нової української школи бажає навчатися найкращих практик
НУШ. Найбільшу тривогу на наступний навчальний рік і в учителів, і в
батьків викликає організація (за потреби) дистанційного навчання.
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Висновки

61

Складові процесу впровадження нових підходів до навчання в
початкових класах закладів загальної середньої освіти – предмет
вивчення цього дослідження. Воно здійснювалось шляхом опитування
респондентів, а саме, вчителів, які третій рік навчають учнів початкової
школи відповідно до Концепції НУШ, та батьків учнів 3-го класу.
Опитування проводилося у травні-червні 2021 року у форматі онлайнанкетування. Ключовим елементом вибіркової сукупності було
визначено заклади ЗСО. До вибірки увійшли 2 217 закладів ЗСО, в
кожному проходив анкетування один учитель, що викладає в 3-му
класі, і десятеро батьків учнів 3-го класу. У дослідженні взяли участь
2 175 (98,1 %) учителів і 17 175 (77,5 %) батьків третьокласників, від
загальної кількості тих, котрі потрапили до вибірки. Із 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.
Щодо організації освітнього процесу:
Більшість учителів (92,4 %) користуються типовими освітніми
програмами для 3-4 класів НУШ (Савченко О.Я., Шиян Р.Б.). Лише 0,7 %
опитаних учителів зазначили, що користуються самостійно
розробленою закладом ЗСО освітньою програмою. І хоча це незначний
відсоток, однак він зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком (у
2019/2020 н. р. було 0,3 %). Отже, спостерігається тенденція до
реалізації творчої свободи вчителя як одного з аспектів НУШ. Серед
інших ТОП найбільше (3,8 %, 83 особи) учителів працюють за
програмою «Інтелект України», більшість із них працюють у містах
(96,4 %) й у третіх класах 5 і більше років (72,7 %). ТОП «Світ, у якому я
живу», яку обрали 0,5 % (10 осіб) користується популярністю у
сільській місцевості (60,0 %) і серед учителів, які працюють перший рік
з третьокласниками (90,0 %). Спостерігається позитивне ставлення
самих учителів (55,3 %) і, за їхнім враженням, учнів (61,3 %) до
навчання в НУШ. Оцінка батьків здебільшого корелює з відповідями
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вчителів: 63,8 % з них зазначають, що їхнім дітям подобається ходити
до школи, особливо дівчаткам. Також майже третина батьків (31,8 %)
вказали, що задоволені змінами у своїх дітях, пов’язавши це з
навчанням в умовах Нової української школи.
Щодо застосування методичних прийомів організації навчання,
то порівняно з минулим роком на 10,9 % зменшилася частка вчителів,
які використовують методичні рекомендації щодо формувального
оцінювання учнів (у 2020/2021 н. р. 59,8 %). Припускаємо, що з
набуттям учителями трирічного досвіду щодо застосування методик
оцінювання учнів, потреба у рекомендаціях зменшилась. Учителі
позитивно сприйняли оприлюднений лист-роз’яснення МОН щодо
спрощення оцінювання результатів навчання під час підсумкового
оцінювання учнів, оскільки 69,8 % з них планують його врахувати.
Серед них більшість (56,3 %) працюють у третіх класах 5 і більше років.
За два роки позитивні зміни відбулися і в організації шкільного
харчування: у 2020/2021 н. р. на 6,1 % збільшилася кількість вчителів,
які вказали, що харчування дітей у їдальні різноманітне і збалансоване
(у 2020/2021 н. р. 44,0 %), на 5,4 % – що їжа учням у шкільній їдальні
подобається (у 2020/2021 н. р. 38,1 %). Спостерігається позитивна
тенденція щодо методичного наповнення шкільних підручників,
якістю яких задоволені у 2020/2021 н. р. на 1,8 % більше вчителів, ніж
у минулому році (у 2020/2021 н. р. 36,7 %). Натомість, за рік навчання
зменшилася частка вчителів, які регулярно втілюють на практиці
підходи НУШ у 2019/2020 н. р. було 59,3 %, у 2020/2021 н. р. стало
51,6 %.
Дослідження організації навчальної діяльності дозволило
констатувати: для досягнення очікуваних результатів навчання
більшість учителів (75,6 %) поєднують різні форми навчальної
діяльності учнів на уроках, найбільше з них (56,4 %) працюють в третіх
класах 5 і більше років. Дослідження виявило зв’язок між індикатором
«наповнюваність класу» та формою організації навчальної діяльності:
якщо в класі менше 15 учнів, найбільше (40,8 %) вчителів
використовують індивідуальні, якщо у класі учнів більше 25 – групові
форми роботи (41,3 %).
Прийоми і форми організації навчальної діяльності за типом
місцевості різняться: у сільській місцевості вчителі надають перевагу
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індивідуальним (60,8 %), у містах – груповим (54,2 %) формам роботи
учнів на уроках.
Існує зв’язок між питанням співпраці вчителів з обміну досвідом
викладання в умовах НУШ і типом місцевості: так, для міських поселень
типовою є співпраця вчителів зі своїми колегами під час майстер-класів
з викладання окремих тем (54,1 %), у сільській місцевості майже 50 %
вчителів користуються організованою адміністрацією методичною
підтримкою. Загалом же для обміну досвідом упровадження НУШ
більшість учителів (97,4 %) співпрацює зі своїми колегами, серед них
72,6 % – у межах шкільних методичних об’єднань проводять тренінги,
воркшопи з опанування нових технологій викладання.
Важливими, на думку дослідників, є дані про освітні платформи,
якими послуговуються вчителі для підвищення фахового рівня: 80,1 %
педагогів протягом останнього року підвищували кваліфікацію на
платформі EdEra, 67,4 % скористалися послугами освітньої платформи
«На Урок». При цьому платформа EdEra практично однаково популярна
у містах (48,9 %) і в сільській місцевості (51,1 %). Натомість
пріоритетом у вчителів міських поселень користується платформа
Atoms HUB (78,3 %), у сільській місцевості – курси при інститутах
післядипломної педагогічної освіти (72,4 %).
У рамках дослідження вивчалася «педагогіка партнерства» як
складова НУШ, а саме, спілкування, взаємодія та співпраця між
учителем, учнем і батьками. Отримані дані дозволяють зробити
наступні висновки: ключовою темою спілкування між учителем
(85,7 %) і батьками (82,5 %) учнів протягом трьох досліджуваних років
залишається успішність дитини; темами комунікації також є
уточнення домашнього завдання, роз’яснення інформації у свідоцтві
досягнень тощо. Несуттєво, але збільшився відсоток батьків (на 1,0 %),
які темою спілкування вибирали обговорення з учителем конфліктної
ситуації (у 2019/2020 н. р. було 14,6 %, у 2020/2021 н. р. стало 15,6 %),
більшість із них (74,6 %) з проживають у міських поселень.
58,8 % батьків зазначили, що дітям подобаються вчителі, це
свідчить про залученість педагогів до побудови освітньої траєкторії
дитини. 48,6 % відзначили як позитивний факт появи нових друзіводнокласників у їхніх дітей. Також значній частині дітей (за
відповідями 46,0 % батьків) подобається навчальна діяльність,
пов’язана з дослідженнями і спостереженнями під час уроків. У
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сільській місцевості третьокласникам більше подобається можливість
гратися й навчатися з LEGO (38,7 %), у містах найбільш позитивним
фактором навчання в школі для учнів є поява нових друзів у класі
(75,1 %). Незначний відсоток учнів, які щоденно із захопленням
згадують шкільне або класне приміщення складає 12,7 %, обладнання
кабінету – 16,5 %, може свідчити про актуальність осучаснення
шкільних і класних приміщень як меблями й іграшками, так і
необхідною літературою й технікою.
Загалом дані дослідження дають підставу для висновку, що в
більшості закладів ЗСО вчителі та учні об’єднані спільними цілями та
прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями,
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за
результат. Отже, можемо констатувати, що співпраця в команді й
підтримка вчителя під час занять, як елементи реформи НУШ,
реалізовані. А саме: діти ніколи або майже ніколи не говорять про
небажання інших дітей з ними працювати у групі (за відповідями
62,9 % батьків) або про те, що на їхню пропозицію / питання не
реагували вчителі / однокласники (за відповідями 60,3 % батьків).
Натомість майже чверть батьків (24,1 %) констатують складнощі
онлайн (дистанційного) навчання для їхніх дітей.
Предметом дослідження були також освітні результати учнів. За
оцінкою вчителів (58,3 %), на кінець третього класу навчання в НУШ в
їхніх учнів спостерігається однаковий прогрес у набутті м’яких (soft
skills) і жорстких навичок (hard skills). З цим погоджуються і 48,8 %
батьків третьокласників. На 1,5 % збільшилася кількість учителів (з
8,1 % у 2019/2020 н. р. до 9,6 % у 2020/2021 н. р.), які вважають, що в
їхніх учнів краще розвинуті м’які навички(soft skills). Серед батьків
цьогоріч цей показник становить 11,1 % (у 2019/2020 н. р. – 11,7 %).
Акцентуємо увагу на тому, що за два роки майже не змінилася
кількість учителів (у 2019/2020 н. р. 10,9 %, у 2020/2021 н. р. 11,8 %),
які не в змозі визначити, які з навичок краще сформовані в їхніх учнів
soft skills або hard skills. Серед батьків цьогоріч цей показник становить
14,3 %.
На формування в учнів однаковою мірою soft- і hard skills
найбільш позитивний вплив мали такі чинники: стаж викладання
вчителя у 3-х класах п’ять і більше років (79,5 %), поєднання різних
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форм роботи з учнями на уроці (91,5 %) і дошкільна освіта, здобута на
базі закладу ДО (76,5 %).
Інтерполяція освітніх результатів учнів на сфери їхнього
розвитку визначила наступне: найбільше вчителів (91,5 %)
констатують, що в учнів найкраще розвинуті мова та мовлення,
найменше (69,5 %) – когнітивна (пізнавальна) сфера. Значної різниці в
цих показниках між учнями міських поселень і сільської місцевості не
виявлено. На формування в учнів когнітивної сфери найбільше
вплинули стаж викладання вчителя у 3-х класах 5 і більше років
(56,5 %) і поєднання різних форм роботи з учнями на уроці (78,1 %).
Актуальні питання щодо підготовки до нового навчального року:
думка вчителів
Для подальшого успішного впровадження реформи НУШ
найактуальнішими на наступний навчальний рік вчителі визначили
задоволення потреби в електронних (69,9 %) і паперових (68,0 %)
дидактичних матеріалах, швидкісному Інтернеті (68,0 %). За два роки
зменшилася кількість учителів, у яких ще залишається потреба в
поповненні класних бібліотечок пізнавальними, довідковими книгами,
журналами (на 15,8 %) та художньою літературою (на 14,0 %);
поповненні шкільної медіатеки (на 11,7 %); класів розвивальними
ігровими комплектами (на 8,4 %). Збільшилася на 14,0 % потреба в
онлайн-навчанні з упровадження в освітній процес певних аспектів
НУШ. Залишилася майже незмінною потреба в тренінгах з
регіональними тренерами НУШ (у 2019/2020 н. р. було 43,0 %, у
2020/2021 н. р. стало 43,5 %) і особливо – з формування навичок
організації інклюзивного навчання (у 2019/2020 н. р. було 31,8 %, у
2020/2021 н. р. стало 31,6 %); майстер-класів з найкращих практик
НУШ (у 2019/2020 н. р. було 69,9 %, у 2020/2021 н. р. стало 68,3 %).
Отже, вчителі і надалі потребують додаткового роз’яснення і
навчання з питань організації освітнього процесу відповідно до
аспектів НУШ. У сільській місцевості відчувається нестача матеріальнотехнічного забезпечення (класної бібліотеки різноманітною
літературою (довідковою – 52,7 %, художньою – 52,5 %) та поповнення
шкільної медіатеки (51,2 %). У міських поселеннях – методичного
забезпечення (навчання з навичок організації інклюзивного навчання
(53,2 %), формування в учнів само- і взаємооцінювання (51,5 %) та
проведення майстер-класів з кращих практик НУШ (51,3 %). Серед
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учителів, які працюють з третьокласниками 5 і більше років найбільше
таких (56,0 %), які ще потребують майстер-класів з найкращих практик
НУШ. Серед тих, які працюють перший рік у третіх класах, найбільше
(20,5 %) почуваються невпевненими в питаннях формування в учнів
само- і взаємооцінювання.
Актуальні питання щодо підготовки до нового навчального року:
думка батьків учнів
На думку батьків, на наступний навчальний рік залишаються
актуальними питання організації збалансованого і різноманітного
харчування в шкільній їдальні (20,3 %), питання власне самої
організації дистанційного навчання (16,2 %) й забезпечення
комп’ютерною технікою для організації цього навчання (15,1 %). У
міських поселеннях найгострішою батьки визначили проблему
різноманітності і збалансованості харчування в шкільній їдальні
(81,2 %), у сільській місцевості – забезпечення класної бібліотечки
пізнавальними книгами, довідковими посібниками й журналами
(34,9 %).
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Загальні рекомендації

67

За висновками, сформульованими на основі аналізу даних за
результатами загальнодержавного моніторингового дослідження
реформи НУШ, визначено рекомендації для покращення процесу
впровадження принципів Нової української школи в закладах ЗСО.
1. У закладах ЗСО необхідно організувати систему заходів із:
 підвищення мотивації вчителів до самовдосконалення та
реалізації складової НУШ «творча свобода вчителя»;
 розширення обізнаності вчителів та батьків учнів з аспектів
реформи НУШ та її впливу на формування особистості учня;
 популяризації переваг для класів з різним /-ою рівнем /
здатністю до навчання учнів альтернативних типових освітніх
програм;
 організації психологічного супроводу учнів початкової школи.
2. Учителі потребують розвитку додаткових компетентностей з
певних аспектів упровадження НУШ, з особливою увагою на вчителів,
які працюють перший рік або більше 5 років у третіх класах. 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;
 Результативне використання свідоцтва досягнень як
ефективного інструмента формувального оцінювання;
 Методики формування (soft skills) загальнопредметних
компетентностей
учнів;
відмінність
між
загальнопредметними (soft skills) й предметними навичками
(hard skills);
 Методика поєднання різноманітних форм організації
навчальної діяльності та використання групових форм
роботи;
 Особливості формувального й підсумкового оцінювання
відповідно до підходів НУШ;
 Організація інклюзивного навчання.
3. Продовжувати реалізацію реформи НУШ через систематичне
поповнення матеріально-технічного забезпечення класів (медіатеки,
електронних навчально-методичних ресурсів, художньої й довідкової
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літератури), особливо такого, яке сприяє якісній організації
дистанційного та змішаного навчання.
Осучаснювати / робити цікавими класні кімнати відповідно до
потреб учня, особливо в сільській місцевості.
4. 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).
5. Ураховувати під час планування роботи освітнього закладу
епідемічну ситуацію, розширювати й удосконалювати прийоми й
методики організації дистанційного та змішаного навчання в
початковій школі закладів ЗСО.
6. Продовжити загальнодержавний моніторинг «Впровадження
реформи НУШ» з метою детального аналізу ефективності
впроваджуваних положень НУШ у навчальний процес для їх
коригування відповідно до зауважень вчителів, які працюють в умовах
реформи загальної середньої освіти.
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