
Філософія 

Нової української школи 

 
 

Від авторитарної педагогіки до 

 педагогіки партнерства  

 

 повага до особистості;  

  доброзичливість і позитивне ставлення;  

  довіра у відносинах, стосунках;  

  діалог – взаємодія – взаємоповага;  

 розподілене лідерство (проактивність, 

право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків);  

  принципи соціального партнерства 

(рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань)  

 
             



ОСВІЧЕНІ УКРАЇНЦІ, ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНІ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ГРОМАДЯНИ І ПАТРІОТИ, ЗДАТНІ ДО 

ІННОВАЦІЙ, – ОСЬ ХТО ПОВЕДЕ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ 

ВПЕРЕД У ХХІ СТОЛІТТІ 

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ключових компетентностей  

 

 Спілкування державною мовою 

 Спілкування іноземними мовами 

 Математична грамотність 

 Компетентності в природничих науках і технологіях 

 Інформаційно-цифрова компетентність 

 Уміння вчитися впродовж життя  

 Соціальні і громадянські компетентності 

 Підприємливість 

 Загальнокультурна грамотність 

 Екологічна грамотність і здорове життя 

 

 

ОСОБИСТІСТЬ 

 

ІННОВАТОР 

 

ПАТРІОТ 

 



КОМПЕТЕНТНІСТЬ - динамічна комбінація знань, способів 

мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність 

Спільними для всіх компетентностей  

є такі вміння: 

• уміння читати і розуміти прочитане  

 • уміння висловлювати думку усно і письмово  

• критичне мислення  

• здатність логічно обґрунтовувати позицію  

 • ініціативність  

• творчість  

• уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та 

приймати рішення  

• уміння конструктивно керувати емоціями, 

застосовувати емоційний інтелект  

• здатність до співпраці в команді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

МЕТА - різнобічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, 

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, трудової діяльності та громадянської 

активності 

ФОРМУЛА НУШ 

 Новий зміст 

 Вмотивований вчитель 

 Виховання на цінностях 

 Сучасне освітнє середовище 

 Орієнтація на учня 

 Нова структура 

 Автономія школи 

 Справедливе фінансування і рівний доступ 

 

Нова структура 

 

 початкова освіта,  

4 роки 

 базова середня 

освіта, гімназія,  

5 років   

 профільна середня 

освіта , ліцей,  

3 роки 

 


