
Про виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти  

«Нова українська школа» на період до 2029 року  

територіального відділу освіти Приморського району  

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

На виконання наказу департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради від 16.11.2020 №262 «Про підготовку засідання колегії департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради у IV кварталі 2020 року» 

територіальний відділ освіти Приморського району інформує. 

Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти  «Нова українська школа», затвердженою 

постановою КМУ від 14 грудня 2016 року №988-р, передбачено 

проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, 

запровадження нового принципу педагогіки партнерства, 

дитиноцентризму, створення сучасного освітнього середовища. 

З метою реалізації завдань, визначених Концепцією, адміністрацією 

закладів освіти розроблено навчальні плани і програми відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти та Типових освітніх 

програм для 1-2 класів за Новою українською школою, програмами «На 

крилах успіху», Інтелект Україна. 

 З 01 вересня 2018 року Нова українська школа стартувала  в усіх 

закладах загальної середньої освіти Приморського району. 

 

 

Навчальний рік Кількість класів НУШ Кількість учнів 

2018/2019 91 2441 

2019/2020 85 2238 

2020/2021 84 2112 

 

 

Навчальний рік «Інтелект 

України» 

«На крилах 

успіху» 

«Розумники» 

клас учні клас учні клас учні 

2018/2019 2 57 2 55 1 30 

2019/2020 5 128 3 127 1 30 

2020/2021 9 268 1 27 1 30 

 

Водночас, освітній процес  у 4-х класах Одеської ЗОШ №26 

здійснюється відповідно до пілотного проєкту щодо упровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти, що забезпечує реалізацію 

Концепції нової української школи з 2017 року. 



Адміністраціями закладів  загальної середньої освіти Приморського 

району розроблені та затверджені відповідні заходи щодо впровадження 

нових підходів до навчання в початковій школі. 

Педагогічні працівники початкових класів освітній процес 

організовують через гру, як спосіб пізнання світу. Гра допомагає дітям 

формувати велику кількість навичок та вмінь, які у майбутньому 

сприятимуть навчанню протягом усього життя (креативність, фізичний 

розвиток, когнітивний розвиток, соціальний розвиток та емоційний 

розвиток. Замість запам’ятовування фактів та понять учні набувають 

компетентностей. 

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно 

керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним 

підходом – тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за 

партами і слухати вчителя. Вчителями відповідно до концепції НУШ 

впроваджується інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що 

учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки 

зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою 

знань з різних дисциплін. 

Велику увагу керівники закладів освіти району приділяють 

освітньому простору, який організовується таким чином, щоб учитель мав 

можливість спостерігати за діяльністю учнів в осередках, а учні мали 

можливість безпечно переміщуватися і мати місце для зберігання власних 

речей.  

У закладах освіти створені умови для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. В 2020/2021 навчальному році у 16 закладах 

загальної середньої освіти функціонує 49 класів з інклюзивною формою 

навчання, в яких навчається 66 дітей.  

З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини в районі функціонує 2 інклюзивно-ресурсних центра, де 

надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги для 

дітей особливими освітніми потребами та консультації батькам і педагогам 

за їх запитами. 

Усі заклади освіти Приморського району мають безперешкодний 

доступ до приміщень. В ОЗОШ №79, №62, №57, ліцей «Європейський» є 

туалетні кімнати для дітей з інвалідністю. 

У районі функціонують 5 ресурсних кімнат (ОЗОШ №77, №62, №37, 

ОСШ №21, ліцей «Європейський») та 3 кімнати психологічного 

розвантаження, що дає додаткові можливості для розвитку учнів. 



Всі педагогічні працівники, які викладатимуть у початкових класах, 

проходять відповідне навчання на студії онлайн освіти EdЕra, очні 

тренінги, на яких отримують відповідні сертифікати та посвідчення. 

Крім того, працівники закладів беруть участь у сертифікації, за 

результатами якого отримують відповідний документ про успішне  

проходження сертифікації. Учителі, які успішно пройшли сертифікацію, 

отримають 20% надбавку до заробітної плати. 

Належним чином також організована робота з батьками. 

Щороку заклади освіти є учасниками дослідження PISA (цього 

навчального року – ОЗОШ №101). Крім того, учні початкових класів 

беруть участь у моніторингу щодо читацької та математичної грамотності. 

Належним чином в закладах загальної середньої освіти організована 

робота  щодо  міжнародного співробітництва. Учні шкіл (Одеські СШ 

№10,121,94,117, ОНВК №90) беруть активну участь у різноманітних 

конкурсах та проектах, посідають призові місця.  

Наразі територіальним відділом освіти Приморського району 

розробляються заходи стосовно мережі закладів загальної середньої освіти. 

Комунальною установою «Центр фінансування та господарської 

діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району          

м. Одеси» проводяться процедури закупівлі на придбання засобів навчання 

та обладнання освітніх кабінетів початкової школи для всіх закладів освіти 

Приморського району. 

Закуплено одномістні парти, сучасні меблі на 3 млн 031 тис грн, 

комп’ютерне обладнання 886, 960 тис грн., дидактичні матеріали на суму 

1 338, 848 грн., для забезпечення пілотного класу НУШ ОЗОШ №26 

витрачено у 2020 році 174, 825 грн. 

Створено освітні електронні платформи для розміщення електронних 

курсів та підручників, курси дистанційного навчання за навчальними 

програмами. Усі заклади освіти підключені до мережі Інтернет різної 

якості з’єднання. Забезпечено підключення до мережі Інтернет 

високошвидкісним з’єднанням через оптоволоконний кабель та розгорнуто 

WI-FI покриття у  закладах освіти комунальної форми власності. 

Для подальшого впровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова 

українська школа” на період до 2029 року затверджена постановою КМУ  

від 14 грудня 2016 р. № 988-р в Приморському районі необхідно: 

Запропонувати органам місцевого самоврядування розглянути 

питання  мережі закладів загальної середньої освіти Приморського району. 

1. Продовжити реалізацію заходів щодо забезпечення загальної безпеки 

сучасного освітнього простору:  

- модернізації шкільних спортивних майданчиків (ОСШ №121) 

- благоустрій  пришкільних територій, створення зон 

відпочинку, дитячих майданчиків для учнів початкових класів. 



2. Розробити план реалізації заходів спрямованих на створення 

інтерактивного, інноваційного, мобільного освітнього простору 

Нової  української школи: 

- оновлення комп’ютерного та програмного забезпечення 

шкільних навчальних комп’ютерних комплексів /НКК/ та 

розширення їх мережі; 

- забезпечення учнів початкової школи мобільним 

комп’ютерним обладнанням для реалізації навчальних програм 

з інформатики та його використання  в освітньому процесі 

НУШ; 

- створення лінгафонних навчальних кабінетів для вивчення 

іноземних мов з метою впровадження компетентностей  НУШ 

в освітній процес сучасної школи; 

3. Запропонувати органам місцевого самоврядування розробити та 

ввести в дію /в разі наявності фінансування/ програму технічного 

оснащення  робочих місць  педагогічних працівників закладів освіти 

з метою забезпечення якісного освітнього  онлайн-процесу навчання  

як складової  сучасного освітнього простору. 

4. Провести роботу по створенню міської онлайн-платформи для 

організації  освітнього процесу за допомогою технологій 

дистанційного навчання . 

5. Розробити програму підготовки педагогів до інклюзивного навчання 

за допомогою онлайн-ресурсів та ресурсів спеціалістів сервісного 

центру департаменту освіти на науки Одеської міської ради, 

кваліфікованих фахівців  інклюзивно-ресурсних центрів, 

консультаційної допомоги соціально-психологічних служб міста.  

6. Продовжити роботу по розширенню мережі та поповненню 

спеціалізованим обладнанням  ресурсних кімнат у закладах освіти, 

що забезпечують інклюзивне навчання.  

 

 

 

 

Начальник територіального відділу освіти  

Приморського  району   

департаменту освіти та науки Одеської міської          
 

 

 

 

 

 

 


