
НУШ –  
навчати по-новому 



Чому треба змінювати 
школу? 

…ПОТРІБНА ДОКОРІННА РЕФОРМА! 



Які зміни очікуються? 
 Реорганізація охопить і соціальні аспекти і проблеми взаємодії всіх 
учасників – включно з батьками, інновації як технічні так і в підході до 
глобальної політики в освіті, нові стандарти якості освіти і методи контролю 
результатів, більш широкі можливості з зонами відповідальності вчителів, а 
головне перегляд фінансування для уникнення проблем що зараз мають 
місце. 

 Ціль таких змін не лише акцент на патріотизмі і особистісному розвитку – 
скоріше потреба в висококваліфікованих фахівцях з різносторонньо 
розвинутим інтелектом які будуть здатні на інновації для стабільного 
розвитку як окремих напрямків, так і економіки в цілому. 

 З нового в школах заплановано: соціалізація, наскрізні уміння різних наук, 
створення цінностей та орієнтація на учня в формулі зміненого формату. 

  



РОБОТОТЕХНІКА 

 У Слов'янську планують відкрити сучасну студію робототехніки та програмування 
BroBots (вже працюють у Київській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській обл.) 

 В студії робототехніки навчатимуть Arduino-електроніці, програмуванню, 3D 
моделюванню, роботі з 3D-принтером. В цілому для дітей пропонується більше 10 
авторських курсів, в залежності від віку. «Уроки по Scratch для дітей від 6 років, Arduin - 
базовий і розширені курси, основи електроніки, а також «інтернет речей», 
макетування, закони фізики, мова програмування Пайтон 

 Передбачається, що заняття на базі такої студії будуть безкоштовними. Там зможуть 
займатися діти від 6 до 18 років, приблизно від 100 до 115 учнів. 

 У основі курсу закладене проектне і практичне навчання. Тобто, спочатку дають дітям 
щось зробити, якийсь фізичний об’єкт, а потім уже пояснюють, як він працює. Так дітям 
краще «заходить» навчання, бо у них майже немає абстрактного мислення. Тому 
краще запам’ятовується те, що можна помацати руками або те, що має конкретний 
результат. Крім того, практикується робота у команді, що в сучасній українській школі 
також рідкість. 

 Тривалість курсу – один-два роки 

  

«Бесполезные люди получаются от бесполезного образования» - Пилип Духлій 



STEM-освіта 
 STEM =Science, Technology, Engineering, Mathematics - акронім слів природничі науки, 
технологія, інжиніринг, математика англійською мовою. 

 STEAM=Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics-акронім слів природничі 
науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика англійською мовою 

 STREAM=Science, Technology, Reading+WRiting Engineering, Arts, and Mathematics - акронім 
слів природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика. 

 STREAM-освіта (Science, Technology, Reading + WRiting, Engineering, Arts and 
Mathematics) — інтегрований підхід до освіти, який передбачає формування уявлень та 
вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма (опрацювання 
змісту тексту, його розуміння, підготовка руки до письма), інженерії, мистецтва, 
математики; акцентує увагу на вивченні точних наук, виховує культуру інженерного 
мислення. 



STEM-освіта 
 Тобто STEM-освіта, це такий підхід до навчання дитини, коли за основу беруть не набуття 
знань, а вміння їх здобути, застосувати, не втрачаючи при цьому себе, як особистості. 
Отримати знання не окремими предметами, а за допомогою інтеграції чотирьох напрямів 
в єдине ціле. 

 Для реалізації завдань STEM-проекту необхідно сінхронізувати програми з різних 
предметних дисциплін, а сама реалізація проекту може тривати кілька років. 

 У ліцеї протягом 2015-2017 н.р. було реалізовано проект STEAM-освіти «Навчання 
старшокласників навичок програмування штучного інтелекту», результат якого було 
представлено на конкурсі-захисті МАН України та освітній конференції «Проекти STEM-
освіти» у м.Краматорську в 2017 році. 



Дистанційне навчання 

Основні можливості СДН 
подання інформації у зручній для опрацювання формі 
(організація лекцій, використовування відеоматеріалів, 
створення тестових завдань, обговорення у форумах, 
прикріплення файлів у якості завдань та отримування їх у вигляді 
відповідей); 

можливість ведення журналу успішності для рейтингу учнів; 

організація  дистанційної роботи для географічно віддалених 
учнів; 

одночасна робота та адміністрування курсів кількома 
викладачами 



Хмарні технології в навчанні 

  



Особливості роботи в Google Classroom 

 Налаштування класу. Для кожного класу створюється свій ключ доступу, який студенти та інші викладачі використовують для 
приєднання до спільноти. 

 Інтеграція з Google Диском. Коли викладач використовує Google Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його 
робочому Google Диску. Для студентів також створюється папка «Клас» з вкладеними папками для кожного класу, до якого вони 
приєднуються. 

 Створення та розповсюдження завдань. При створенні завдання у вигляді Google-документа, платформа буде створювати і 
поширювати індивідуальні копії документа для кожного студента в класі за бажанням викладача, що значно спрощує технічні 
аспекти освітнього процесу. 

 Обмеження в часі. При створенні завдань викладач може вказати термін виконання роботи. Коли студент здає завдання до 
завершення терміну виконання, на його документі з'являється статус «Перегляд», що дозволяє викладачеві перевірити роботу. 
Після перевірки викладач може повернути завдання студенту для доопрацювання. Воно автоматично переходить в статус 
«Редагування» і студент продовжує роботу над документом. 

 Контроль за виконанням завдань. За усіма завданнями можна спостерігати одночасно, і контролювати роботу над окремим 
завданням відразу в декількох класах. 

 Комунікування в класі. Завдяки поєднанню можливостей сервісу “Оголошення” і коментування завдань в Класі, викладачі та 
студенти завжди підтримують зв'язок і слідкують за станом виконання/перевірки кожного завдання. 


