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Сьогодні кожен, кому не байдужа доля країни, майбутнього, розвиток, виховання дітей, шукає 

цікаві, сприйнятливі для них, форми роботи. Якими ж вони мають бути? «Як ви виховуєте дитину, 

щоб вона стала ментально сильною, цілеспрямованою і витривалою у неспокійних водах 21 

століття?» - запитали психолога, письменника і професора Адама Гранта в Давосі на Всесвітньому 

економічному форумі. Він назвав найкращу та найгіршу пораду для батьків у вихованні дітей. 

Найкраща, на його думку, -  «це те, що кожна дитина має відчувати, що вона має значення»,- 

говорить професор Грант. Саме це є головним принципом, який сповідує наш заклад, 

дитиноцентризм – наш пріоритет. А загальна соціокультурна, економічна  ситуація, виклики щодо 

збереження цілісності й державності України, війна, завдання консолідації суспільства, 

реформування системи освіти вимагають нових підходів у вихованні, розвитку як окремої дитини, 

так і цілісної системи виховання у школі. Ми знайшли такий підхід: із грудня 2018р працюємо за 

Програмою «Нова українська школа у поступі до цінностей»? І.Д. Беха. Якоє є наша мотивація? 

1.  Загальна соціокультурна ситуація, виклики щодо збереження цілісності й державності 

України, агресія, війна з Росією, інформаційна та контактна, реформування системи освіти 

визначають нагальність підвищення уваги до виховного освітнього потенціалу, виховання базових 

соціальних цінностей соціально-значущих якостей особистості, її компетентностей і готовності до 

вияву відповідальної громадянської позиції і патріотизму.  

2. Саме діти, те, якими вони є, підштовхнуло нас до вибору програми. Напевно, ми — останнє 

покоління людей, яке згадає повноцінне дитинство без Інтернету і мобильників.  Слайди «Раніше - 

Зараз» У сучасних дітей зовсім інші    заняття, думки і цінності. І вони в цьому не винні.  Чи можна 

таких дітей вчити і виховувати по-старому? Кажу упевнено: «НІ!» Сучасні діти знаходяться в 

ситуації численних ризиків, спокус, негативних впливів (у тому числі і через маніпулятивні 

технології деструктивного змісту ЗМІ, інтернет-мережі, різних видів рекламної продукції), 

дезорієнтації у вимогах і моделях поведінки, безцільового проведення позаурочного часу. Тому 

головним мотиватором для нас  є реалізація таких виховних моделей, які б стали альтернативою до 

ризиків та спокус, про які йшлося. І для нас такою альтернативою стала Програма «Нова українська 

школа»: у поступі до цінностей», базовою основою якої є  «компетентнісний потенціал, що 

забезпечує можливість усебічного розвитку особистості дитини на основі ключових 

компетентностей» .  

Сплановано етапи реалізації програми, видано наказ по школі, проведено педраду щодо 

впровадження розроблених заходів за Програмою «НУШ у поступі до цінностей» . Розроблено 

модель виховного простору сучасного учня: мережу закладів, які формують особистість (загальної 

середньої та позашкільної освіти), сімейне середовище, вуличне середовище, зони дії засобів масової 

інформації та зони дії комунікаційних технологій.   



 

Систематичним є 

проведення  

нетрадиційних заходів 

для педагогів: коуч – 

тренінгів  та воркшопів 

із питання: «Роль 

цінностей у формуванні 

духовності учасників 

освітнього процесу», 

«Шляхи формування 

здорового 

психологічного клімату в 

колективі», «Роль вчителя в самореалізації та самоствердженні учнів». Проведено методичний 

стартап   для вчителів основ здоров’я, на якому вчитель основ здоров’я  та практичний психолог 

ділилися досвідом із питання: «Використання    здоров’язбережувальних технологій для формування 

цілісного ставлення учнів до емоційного здоров’я та здорового способу життя».   

Реалізацію Програми поєднуємо із впровадженням моделі Школи європейської освіти та 

культури, місією якої визначено наступне: сформувати особистість із національно-європейськими 

цінностями, 

поглядами, 

мисленням, 

мораллю,  допомогти 

розкрити та 

розвинути здібності, 

таланти і можливості 

кожної дитини на 

основі партнерства 

між учителем, учнем 

і батьками, 

забезпечуючи високу 

якість знань, 

практичних умінь, 

навичок.  

 

Формуємо 

особистість через цільові проекти, одним із яких є «Виховання національного самоствердження в 

учнівської молоді». Ми об’єднали роботу над упровадженням проекту та програми «Нова українська 

школа у поступі до цінностей». Використовуємо інтерактивні форми роботи щодо  виховання 

національного самоствердження в учнівської молоді: пластовий рух, Шкільний медіаковоркінг із 

щомісячною шкільною газетою та офіційним каналом шкільного телебачення, традиційні, але цікаві 

для учнів заходи.  



У освітньому просторі України набирає обертів тренд STEAM-освіти. Учні нашої школи 

беруть участь у тому, що цікаво саме їм. Тому STEAM-освіта-виховання-розвиток у нашій школі 

активно діють. Проводимо цікаві тематичні дні: день яблука, день крапки, день комети, день борщу, 

день Кубика Рубіка, інженерний тиждень. Усі ці заходи поєднують у собі не лише знання, а й 

креативність, практичність, ефективність для життя, формують ціннісні ключові компетентності про 

які йдеться як у Концепції НУШ, так і в програмі І.Д. Беха:  

Захід Компетентність Ціннісне ставлення 

 

Практична здатність 

День яблука 

День борщу 

Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

 

- усвідомлення значущості здорового способу життя, 

здорового харчування,  

– уміти застосовувати позитивні надбання народних традицій 

та етнічної культури у ставленні до природи й побутовій 

діяльності  

(діти готували проекти про яблуко за різними напрямками: у 

мові, мистецтві, математиці, історії, географії (Чи знаєте 

ви скільки у Хмельницькій області географічних назв зі слово 

яблуко, яблунька?) 17 

День крапки 

День комети 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури  

 

Практична здатність: 

поціновувати культурні здобутки людства та інтерес до 

них; 

потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і 

нахилам 

 

(діти у різних технологіях пальцем, олівцем, за допомогою 

геометричних фігур (променів), малювали картини, 

презентували картини живопису написані у техніці 

«пуантилізм») 

Економічна гра 

«Я підприємець» 

Ініціативність і 

підприємливість  

 

Ціннісне ставлення:  

– аналізування життєвих ситуацій;  

– презентування власної ідеї та ініціативи; 

– формулювання власних пропозицій, рішень; 

– виявлення лідерських якостей; 

– усвідомлення ціннісного змісту грошей, праці і рівності 

прав людей, праці батьків; 

– засудження споживацького способу життя та трудової 

експлуатації дітей 

 

(кожен клас презентував ідею власного підприємства. 

Протягом певного часу підприємство діяло, приносило 

дохід, співпрацювало із шкільною податковою  

День Кубика 

Рубіка 

Інженерний 

тиждень 

Інформаційно-цифрова 

компетентність  
 

Ціннісне ставлення:  

– здійснення пошукової діяльності та виконання задач за 

алгоритмом; 

Практична здатність: 

– критично мислити в процесі збору та обробки інформації; 

- конструювати, будувати нові моделі речей, які 



можна використовувати у повсякденному побуті. 

 
 

Одним із найважливіших наскрізних умінь НУШ є уміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, розвинути здатність співпрацювати з 

іншими людьми, тобто завдання школи - розвивати емоційний інтелект. У Програмі Беха цей 

важливий напрямок також знайшов відображення в окремих принципах виховання, наприклад:   

 у  принципі життєвої творчої самодіяльності:  передбачає становлення особистості учня як 

творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення і нести за них відповідальність, 

повноцінно жити й активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко 

реагувати на соціальні зміни; 

 у  принципі оздоровчої спрямованості: визначає здоров’язбережувальні компетентності як 

основи формування в учнів закладів освіти відповідального ставлення до власного здоров’я, в 

тому числі і психологічного. До речі, до 2015 року це уміння – емоційний інтелект - не 

цінувалося на ринку праці, але МОН, експерти всесвітнього економічного форуму, що 

проходив у Даосі, визначають емоційний інтелект як одну із топ-10 важливих навичок. Це 

важливо як дітям, так і керівникам («Найкращі та найуспішніші лідери навчаються досконало 

керувати своїм власним емоційним станом, перш ніж вони починають керувати іншими» 

(Maрк Михаелсон).  

Принцип оздоровчої спрямованості впроваджуємо через проектні технології . Учні закладу 

беруть участь у шкільному проекті «Рух заради здоров’я». Одним із напрямків роботи є участь 

у Всеукраїнському проекті Олександра Педана зі сприяння розвитку спорту серед школярів. 

Наш учитель фізкультури Шуляков О.Ю. є учасником цього проекту.  

Проект реалізується за підтримки Міністерства освіти та науки України (лист МОН від 

03.01.2018 № 1/9-2), Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, НДУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», Спортивного комітету України, численних національних 

федерацій з різних видів спорту. У школі впроваджуються такі види спорту: чирлідинг, 

петанк, хортинг, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі, фризбі. Наша команда чирлідерів ЗОШ 

№1 «First School» є триразовими чемпіонами: у змаганнях із відкритої інтернаціональної 

першості України у шкільній лізі, у Відкритому кубку Хмельницької області та Відкритому 

кубку України. Зберігаємо та розвиваємо як фізичне , так і психічне зоров’я дитини.  

Реалізуємо проекти «Школа – територія прав людини», «Школа, дружня до дитини», у 

які внесено систему заходів психолога щодо збереження психічного здоров’я, розвитку 

емоційного інтелекту, емпатії учасників н-в процесу, позитивної комункації у ключі «Батьки –

діти – школа» , саме такий підхід сприятиме реалізації педагогіки партнерства, яка також є 

одним із пріоритетів НУШ, та мотивує педагога. Слоганом цього навчального року визначили: 

«Щасливий учень –щасливі батьки –щасливі педагоги –щасливий директор збудують щасливу 

школу».  

Роботу учасників освітнього процесу школи спрямовуємо на реалізацію у методичній, 

виховній діяльності таких принципів:   

- гуманістичний принцип, що полягає у визнанні людини найвищою цінністю, 

розумінні дитини, доброзичливому ставленні до неї, довірі, прийнятті дитини такою, якою 

вона є, зміні її поведінки через позитив; 



- індивідуальний принцип утверджує унікальність і неповторність кожної дитини, 

визначає її інтереси, потреби у житті; 

- альтруїстичний принцип виявляється у безкорисливій любові і турботі про іншу 

людину; 

- принцип неперервності, який характеризує процес виховання як такий, що триває 

протягом усього життя людини; 

- принцип цілісності за яким консолідує зусилля усіх суб’єктів виховання в одну 

систему; 

- принцип наступності, що забезпечує передачу із покоління в покоління досвіду 

засвоєння гуманістичних цінностей, які є базисом виховання і розвитку дитячої особистості; 

- принцип культуровідповідності за яким здійснюється виховання гуманістичних 

цінностей відповідно до культурних умов суспільства; 

- принцип природовідповідності, тобто виховання дітей з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей, темпераменту, якостей, нахилів, здібностей, вікових 

особливостей, природних умов, соціального оточення, народних традицій тощо; 

- принцип педагогічної компетентності, що полягає у доцільному використанні 

педагогічних форм, методів, доборів змісту, педагогічній тактовності; 

- принцип стимулювання визначається вірою у сили і здібності дитини, її здатність 

досягти високих результатів, заохочення до самоорганізації, самовиховання і 

самовдосконалення; 

- принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості учня як 

творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, 

повноцінно жити й активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко 

реагувати на соціальні зміни; 

- принцип оздоровчої спрямованості визначає здоров’язбережувальні компетентності 

як основи формування в учнів закладів освіти відповідального ставлення до власного 

здоров’я; 

- соціально-педагогічне партнерство як оптимізація спільної діяльності на основі 

діалогової взаємодії і узгодженої співпраці між різними соціальними інститутами у 

соціальному захисті, супроводі, соціально-педагогічній підтримці вразливих категорій сімей 

та дітей, інших цільових груп; координація дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, 

громадськості з питань навчання і виховання дітей, підтримки формальної, неформальної та 

інформальної видів освіти, а також різних форм освіти: інституційної (очна, заочна, 

дистанційна, мережева) та індивідуальної (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж, на 

робочому місці); 

- міжсекторальна взаємодія розкривається як регулярні спільні заходи організацій 

громадянського суспільства і владних структур у побудові загальнонаціональної системи 

виховання, реагуванні на глобалізаційні виклики, подоланні складних соціально-педагогічних 

явищ; як спільне здійснення соціально важливих програм; підтримка кращих соціально-

педагогічних ініціатив; як участь громадськості у формуванні та реалізації державної сімейної 

та молодіжної політики. 

У центрі освітнього простору  стоїть дитина, яка  має почуватись у школі вільно та 

комфортно. Практичними прикладами  психологічних форм і методів розвитку емоційної складової 

особистості учня , які впроваджуються в закладі, є арт–терапевтичні засоби  зокрема : 

психогімнастика,  арт-терапія «Ресурси в моєму житті», казкотерапія,  кольоротерапія,  



музикотерапія, ігрова терапія та дихальна практика. У закладі створюється комфортне освітнє 

середовище, так, реалізуючи спільний проект «Школа під голубим небом» (учнівське шкільне 

лісництво "Паросток" та Шепетівський лісгосп), облаштували Сухомлинівський куточок відпочинку, 

навчання та розвитку на природі. Тут ми проводимо уроки, заняття, виховні заходи, відпочиваємо. 

Наші очікування від впровадження Програми  «Нова українська школа»: у поступі до 

цінностей»:  

 створення демократичного виховного простору,  

 забезпечення умов для самореалізації кожного члена шкільного колективу та 

національного самоствердження учнівської молоді, що передбачає відповідно 

сформовану позитивну національну ідентичність особистості, її здатність 

здійснювати вибір своєї активної соціальної і громадянської позиції в суспільстві, 

що характеризується відповідальністю перед своєю нацією, готовністю самовіддано 

відстоювати і захищати  її національні інтереси, а також визначається здатністю 

мобілізувати увесь свій інтелектуально-духовний потенціал для досягнення успіху в 

інтересах українського народу та утвердження цінності української нації.  

 Врешті-решт ми очікуємо, що наші учні – у майбутньому ті, кому обирати 

президентів, голосувати на виборах, виховуючись на засадах Програми, свідомо 

любитимуть Україну, її мову, традиції, і їм буде не все одно, яку назву має їх 

вулиця. 


