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Що змінилося в структурі діяльності 

закладу освіти ?









Положення про індивідуальну форму здобуття

загальної середньої освіти

(Наказ МОН №955 від 10.07.2019р.)

Екстернатна форма здобуття освіті (екстернат)

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

Педагогічний патронаж



▪ Педагогіка партнерства – чітко визначена 

система взаємовідносин всіх учасників освітнього 

процесу (учнів, вчителів, батьків), яка організовується на 

принципах добровільності спільних інтересів, ґрунтується 

на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись 

визначених норм та враховуючи ціннісні орієнтири кожної 

із сторін, передбачає активне включення всіх учасників у 

реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе 

відповідальність за їх результати.

Принципи педагогіки:

-повага до особистості;

-доброзичливе і позитивне ставлення;

-довіра у відносинах, стосунках;

-діалог-взаємодія-взаємоповага;

-розподільне лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність  зв'язків;

-принцип соціального партнерства (рівність сторін, -

добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання 

домовленостей)



Філософія діяльності  закладу освіти 

у рамках реалізації концепції Нової 

української школи

Оновлення змісту освіти (Закон про освіту, Статут )

Педагогіка партнерства (учнівське самоврядування, Конвенція співпраці, 
Батьківська рада, Меморандум співпраці)

Професійне зростання педагогів (сертифікація, атестація, курси, тренінги, 
конференції, марафони тощо)

Орієнтація на потреби учнів (новітні технології, проекти, конкурси, 
екскурсії, онлайн-сервіси, практичні уроки тощо)

Запровадження  нових форм роботи для запровадження в освітній процес 
навичок ХХІ століття (лідерство, волонтерство, комунікація, робота в 
команді, презентаційна робота тощо)

Наскрізний процес виховання (ціннісні орієнтири, повага до дитини, 
спільні заходи, діяльність, спрямована на розвиток здібностей та талантів 
школяра тощо)

Ефективне управління (безпечне середовище,  педагогічні зустрічі, 
батьківські конференції, тренінги, доступність, комінікація усіх учасників 
освітнього процесу



Як створити педагогіку 

партнерства?

На допомогу прийшли новітні технології, форми комунікації для 

особистісного зростання, співпраця та самоосвіта, соціальні 

освітні платформи для самореалазації для досягнення успіху



Комунікативні навички

Soft skills –навички успіху



Аналітичне і критичне 

мислення



Уміння слухати



Уміння працювати в 

команді



Уміння ставити і досягати 

поставлених цілей



Активна життєва позиція і 

позитивна емоційна установка



Здатність вирішувати 

конфлікти



Уміння надихатись 

новими ідеями



Самоорганізація і 

самодисципліна



Уміння брати на себе 

відповідальність



Soft skills –навички успіху
- учні будуть вміти обмірковувати свої дії та шукати зв'язок між новими й

попередньо набутими знаннями;

- вмітимуть розв'язувати проблеми, приймаючи альтернативні рішення та

здійснюючи відкриття;

- як слухачі, учні будуть навчатися зосереджувати свою увагу та бути

активними в класі;

- спілкуючись учні будуть формулювати й виражати власні ідеї і думки за

допомогою різноманітних засобів;

- як організатори, учні будуть планувати власне навчання та брати

відповідальність за свої рішення;

- як партнери, вони будуть навчатися співпрацювати та враховувати точку

зору інших;

- як члени спільноти, що навчається, учні будуть навчатися довіряти та

піклуватись про інших, враховувати індивідуальні особливості кожного та

враховувати різноманіття.

Для педагогів важливо розуміти своє ставлення та поведінку, як модель

бажаних взаємин для дітей, взірець для наслідування поваги доброти та 
відповідальності.



Успішний учитель - це учитель, який:

- націлений на успіх кожного учня;

- створює позитивне навчальне середовище;

-застосовує індивідуальний підхід;

-заохочує навчання в різних за кількістю учнів

групах;

- пов`язує життєвий досвід учнів з освітнім

процесом;

- створює навчальне середовище, яке базується

на принципах і цінностях


