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«Фактори успішної адаптації до нових умов навчання школяра НУШ» 

Нова українська школа (НУШ) – це школа, до якої приємно ходити 

учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не 

боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 

Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують 

співпраця та взаєморозуміння. 

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити 

освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятків років. Проте 

зміни вже розпочались. 

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту 

освіти. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє 

ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини. 

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні 

набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, 

що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну 

та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке 

будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та 

навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та 

приватному житті.  

Звісно, що Нова українська школа має чимало позитиву. Перш за все – 

це більша мотивація дітей ходити на навчання, зацікавленість, більша 

практична спрямованість уроків, інтеграція, яка взаємозв'язана з усіма 

предметами, ранкові зустрічі, які дозволяють дітям краще комунікувати і 

допомагають їм адаптуватися у школі.  

Але є багато недоліків: це наповнюваність класів. В класі навчається 

дуже велика кількість дітей, що в рази ускладнює роботу і вчителів і самих 

дітей. Також через велику наповнюваність класів, в кабінетах не залишилось 

місця (куточку), де дитина могла б побути на самоті. Щоб набувати 

компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом – тобто 

частіше повинні щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і 

слухати вчителя. І знову ж на це бракує місця.  

Є ще один фактор, який дуже засмучує і вчителів, і учнів, і батьків. Це 

відсутність бальної оцінки. Четвертий рік вербальне чи рівневе оцінювання. 

При цьому дитині можна говорити виключно позитивні речі, а в зошитах 



вишукуємо і підкреслюємо хоча б щось правильно, красиво та охайно 

написане. Чотири роки працюємо над тим, щоб доставити дитині радість. 

Багато чого ще хотілося б змінити, але це вже зовсім інша тема. 

Сьогодні оцінити результат освітньої реформи важко. Дітям вона до вподоби, 

але про її реальні здобутки сповна можна буде говорити у 2030 році, коли 

сьогоднішні першокласники завершать 12-ий клас... 

 

 


