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Вступ 

 Відповідно Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової 

освіти, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р № 87 з 1 вересня 2018 року в 

усіх школах запровадили нову програму навчання.  

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням 

не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. 

Концепція НУШ має на меті розкрити потенціал кожної дитини та надалі 

допомогти успішно реалізувати себе у житті. Навчатися діти будуть 12 років. 

Спочатку дитина в 6 років приходить до 1 класу, і навчається 4 роки в початковій 

школі.  Потім, переходить до середньої школи, в якій навчатиметься 5 років. 

Закінчивши 9 клас, учні складають профорієнтаційні тести та зовнішнє незалежне 

оцінювання. 

За показниками того як складуть учні ці тестів і визначиться їх майбутній 

шлях. Далі є такі варіанти: 

 профільна школа, де учні навчатимуться 3 роки й будуть готуватися до вступу 

у ВНЗ. Важливим аспектом є те, що закінчивши 10 клас дитина може змінити 

профіль навчання. 

 професійно-технічні заклади освіти. Технікуми, коледжі, де здобувати освіту 

треба протягом 4 років. По закінченню навчання отримають кваліфікацію молодший 

бакалавр.  Професійні ліцеї, де навчання триває 3 роки  і по закінченню отримують 

робітничу професійну кваліфікацію. 

Яких же ж змін слід очікувати від впровадження нових принципів в навчанні та 

європейського підходу? 

В чому будуть переваги Нової української школи? 

 Схожість з європейською системою освіти. Український атестат про загальну 

середню освіту будуть визнавати у ЄС. Завдяки цьому буде легше втупити у 

Європейський вищий навчальний заклад. 

 Автономія вчителя. Концепція НУШ передбачає велику свободу у виборі 

методів, прийомів та засобів навчання та виховання. 

 Учні будуть здобувати не тільки знання, а й вміння практично застосовувати їх 

в повсякденному житті. 

 Автономія школи.  Школи зможуть вносити зміни до навчальних планів, 

освітніх програм та програм з навчальних предметів. 

 Інклюзивна освіта. Учні з особливими потребами зможуть навчатися разом зі 

своїми однолітками. Для них в НУШ створяться спеціальні умови для навчання. 

 Ранкові зустрічі. Діти в захваті від них, вони спрямовані на розвиток співпраці, 

допомагають працювати в команді, мають гарний емоційний вплив на дітей. 

https://kraina-stendiv.com.ua/shop/vse-dlia-nush/zasobi-navchannya/
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 Відкрита до батьків школа. Звичних для всіх батьківських зборів не буде. 

Взаємодія між батьками та вчителями виходить на новий рівень. 

 Новий простір класу. Зонування класу та зручна організація простору класу, 

мобільні парти. Ігрові кімнати в школах де будуть різноманітні засоби навчання, 

матеріали для дітей (коврики, дидактичні та розвивальні ігри, картки, іграшки тощо). 

В НУШ прислухаються до учнівської думки, вчать критично мислити, не 

боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Серед її 

переваг – розвиток емоційного інтелекту, формування комунікативної 

компетентності (вміння дружити, вибачатися, вирішувати конфліктні ситуації тощо), 

розвиток співпраці/командоутворення, формування довірчих стосунків.  Головна 

мета запровадження реформи: виховати “інакше” нове покоління українців. 

Особливості НУШ: 

Для учнів: школярі мають багато групових завдань, а також практикують ранкові 

обговорення у колах. Тож діти зближуються і не бояться один одного – у таких 

умовах знання засвоюються легко і, зокрема, учні вчаться спілкуватися та мислити 

критично. Діти будуть навчатися 12 років, останні три – за профілем. 

Для вчителів: учителі отримали більше свободи у виборі методик викладання та 

кількості годин, приділених тій чи іншій темі. Так, якщо діти не до кінця засвоїли 

матеріал, можна виділити більше годин для занять. Є і можливість щось пройти 

швидше, якщо учні все засвоїли. 

Батьки: вони охоче відвідують школи, тому що в закладах панує атмосфера 

довіри, взаєморозуміння та співпраці. Батьки залучаються до створення освітнього 

простору в класах, їхні пропозиції та ідеї щодо створення умов у класах 

враховуються адміністраціями та вчителями НУШ. 

У сучасному світі самі знання, які передає вчитель, не такі вже й важливі. 

Основне – як їх застосувати на практиці. Не можна цього навчитися, лише дивлячись 

у спину сусіда і в очі вчителю. Для цього потрібно значно більше: десь помилитися, 

десь посперечатися, десь зробити спільний проект і презентувати його. 

Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне 

навчання. Такий спосіб 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. За допомогою інтегрованих уроків 

діти в комплексі пізнають навколишній світ, через досліди та спостереження дитина 

вчиться самостійно здобувати знання та критично мислити. 

Нововведенням є оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та 

впровадження Свідоцтва досягнень (відповідно додатку до наказу МОН від 

20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів у Новій українській школі») та методичні рекомендації 

щодо формувального оцінювання учнів молодших класів (до листів МОН від 18.05.18 

https://kraina-stendiv.com.ua/yak-povinen-viglyadati-klas-po-standartam-novo-ukransko-shkoli
https://kraina-stendiv.com.ua/nabr-nastlnix-rozvivalnix-gor
https://kraina-stendiv.com.ua/lyalkovij-teatr-rodina-ta-tvarini-12-personazhv-v-skrinyax
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№ 2.2-1250 та від 21.05.18 №2.2-1255). По завершенню навчального року кожний 

учень  отримує Свідоцтво досягнень з рекомендаціями для батьків  щодо освітнього 

процесу. 

Загалом помітно, що учні виявляють інтерес до навчання, активно працюють на 

уроці, ставлять запитання про нове, працюють зосереджено, виявляють старанність, 

самостійність під час навчання, доброзичливо ставляться до оточюючих, налагоджена 

тісна співпраця один з одним, дотримуються правила поведінки, які ж самі й 

створюють на початку навчання. 

Більшість вчителів і батьків бачить НУШ як школу, в якій приємно навчатись, 

яка даватиме учням не лише знання, а й уміння їх застосовувати у житті, сприятиме 

всебічному розвитку, вихованню та, головне, соціалізації особистості, а також плідна 

співпраця з батьками. На кінець навчального року у учнів перших класів не згасла 

мотивація до навчання. 

Позитивні сторони НУШ: 

 Зацікавленість дітей у навчанні, мотивація. 

 Активна участь батьків у шкільному житті дітей. 

 Позитивне ставлення родин до школи. 

 Матеріально-технічне оснащення класів. 

Педагоги в практику роботи впроваджують елементи інноваційних технологій, 

серед яких можна виділити: особистісно орієнтовані технології навчання та 

виховання, технології розвивального навчання, проектну технологію, 

здоров’язберігаючі, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні технології навчання, 

розвиток критичного мислення, технології створення ситуації успіху. 

Недостатнім є упровадження педагогічних інновацій сфери ІКТ, так званих 

сучасних освітніх трендів (змішане навчання, перевернуте навчання, STEM-освіта, 

навчальний веб-квест, тощо). 

 

Стратегічними завданнями процесу виховання у НУШ є: 

  створення  школи дружньої до дитини без приниження і образ; 

  запровадження компетентнісного підходу; 

  наскрізний процес виховання, який формує цінності; 

 удосконалення педагогіки партнерства між учнем, учителем, батьками, 

громадськістю; 

 орієнтація на потреби учня, дитиноцентризм; 

 забезпечення прав, свобод та інтересів дітей; 

 здійснення профілактичної правовиховної роботи; 

 формування правової культури учнів, що сприяють призупиненню дітьми 

правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі. 
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У єдиному освітньому просторі району вагоме місце займає позашкільна освіта, 

яка має особливу місію, саме завдяки їй можна активно вплинути на безперервне й 

свідоме духовне самовдосконалення та самовизначення дітей, збудити у них віру у 

власні сили й можливості, «добудувати» незаповнені прогалини соціального 

становлення, всебічно формувати людську особистість. 

Зараз у багатьох країнах світу навчальні заклади на своїх сайтах та інших 

освітніх ресурсах завантажують відеолекції, відеоуроки, дистанційні уроки, 

інтерактивний перелік літератури із пропозиціями масових відкритих онлайн-курсів 

створюючи, таким чином, дивовижно багатий банк даних із різних освітніх напрямів, 

тобто впроваджують дистанційну освіту. Це дає можливість учням, які навчаються за 

індивідуальною формою навчання, або знаходяться на тривалому лікуванні заходити 

на Інтернет-ресурси і переглянути дані матеріали та виконувати домашнє завдання 

дистанційно.  Головною проблемою, яка заважає впровадженню дистанційної освіти 

в школах, є низький рівень мотиваційної та технологічної готовності значної частини 

педагогічних та управлінських кадрів. Тому, говорячи про перспективи, робимо 

наголос на необхідності диференціації послуг на діагностичній основі, постійне 

оновлення навчального контенту та форм методичної роботи у відповідь на виклики 

сучасності. 

У школах уже зараз зібрано значні об'єми науково-методичних розробок 

учителів (плани уроків, навчальні програми, методичні рекомендації, статті, зразки 

робіт, списки рекомендованої навчальної літератури). Вбачається, що обмін цією 

інформацією та її опублікування в мережі Інтернет, буде першим кроком до побудови 

відкритого освітнього простору в Україні, створення постійної взаємодії та співпраці 

учителів із усіх куточків нашої країни. 

Онлайн сервіси стають надійними помічниками не тільки на уроках, але і при 

розробці власних проектів. Крім зазначених вище можливостей, дослідницькі роботи 

можна вивішувати на власних блогах, сайтах, вікі-сторінках, тобто повною мірою 

використати технології веб 2.0. Зібрані матеріали можна розміщувати і зберігати теж 

в Інтернеті. Тому у школах продовжується робота зі створення персональних блогів, 

сайтів педагогами району. Зросла активність педагогічних працівників в оволодінні 

мультимедійними засобами навчання.  Онлайн сервіси новими можливостями 

з’являються майже не щодня. Найголовніше – це бажання вчителя розвиватися і 

крокувати в ногу з часом. 

Цілком очевидно, що вирішення зазначених питань потребує створення 

умов ефективного впровадження ІКТ в освіті, а саме: 

 забезпечення сучасною комп’ютерною  технікою шкіл (процес триває); 

 підключення до швидкісної  мережі Інтернет (виконано); 

 оснащення предметних кабінетів мультимедійними засобами; 

 кваліфіковане кадрове забезпечення; 
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 створення електронного обліку літератури; 

 навчання педагогічних кадрів щодо активного використання продукції 

мультимедіа в навчально-виховному процесі; 

 участь учнів та педагогів в освітніх проектах, програмах, експериментах та 

конкурсах, олімпіадах, інтернет-заходах; 

 впровадження дистанційної освіти.      

Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість суспільної ролі 

вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним інститутом, через який 

проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і 

громадянина. 

Сьогодні гостро стоїть проблема кадрового забезпечення закладів освіти. У 

навчальних закладах не вистачає вчителів англійської та німецької мов, хімії, 

образотворчого мистецтва. 

Тому одним із першочергових завдань у даному напрямку є посилення роботи з 

питань орієнтації учнів на педагогічні професії згідно з потребами закладів. У 

профорієнтаційній роботі зі старшокласниками на першому плані повинно стояти 

виявлення дітей із задатками майбутнього вчителя, формування в них психологічної 

готовності до педагогічної праці та розвиток педагогічних здібностей, переконання в 

престижності вчительського фаху. 

Проблема кадрового забезпечення закладів освіти тісно пов’язана із соціальним 

захистом педагогічних працівників.  Ці питання вирішуються позитивно. Стабільно 

виплачується заробітна плата педагогічним працівникам (двічі на місяць). При 

наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачуються відпускні та кошти на 

оздоровлення (100%). Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» педагоги 

отримують щорічну грошову винагороду за сумлінну працю. 

Упровадження освітньої реформи ставить перед педагогами все більше викликів 

– це і надання академічної свободи, це і нова роль учителя – не як єдиного наставника 

та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній 

освітній траєкторії дитини, це і засвоєння нових методик викладання, і добровільна 

незалежна сертифікація. 

Який вигляд матиме 12-річна школа? Дитина приходить у перший клас у 6 

років (діти з особливими потребами зможуть приходити з іншого віку) і навчається 4 

роки у початковій школі. У ній існуватиме 2 цикли – адаптаційний та ігровий. Потім 

– 5 років у середній (базовій). У ній немає жодної профілізації. Після 9 класу дитина 

складає ЗНО та профорієнтаційні тести. За їхніми результатами визначатимуть її 

майбутній шлях. 

Серед варіантів – академічний ліцей, тобто профільна старша школа. Там 

навчання триватиме 3 роки і учня готуватимуть до вступу у виш. Важливим є те, що 

після 10 класу учень зможе змінити профіль навчання, якщо зрозуміє, що на 

http://nv.ua/ukr/ukraine/events/12-richne-navchannja-i-nova-kontseptsija-minosviti-opriljudnilo-proekt-reformi-shkilnoji-osviti-199034.html
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обраному напрямку йому нудно. Інший варіант – заклади професійно-технічної 

освіти. Вони будуть двох типів. Перший – коледжі та технікуми. Там учитимуться 4 

роки і виходитимуть із професією на руках та кваліфікацією «молодший бакалавр» 

(скорочений цикл підготовки бакалаврів). Другий – професійний ліцей, у якому за 3 

роки дадуть робітничу професійну кваліфікацію. 

ПЕРЕВАГИ: 

 збалансують програми і розвантажать учнів. Зменшать кількість предметів, 

щоб інформація не дублювалася; 

 відповідність європейській практиці. На Заході шкільне навчання триває 12-14 

років. Відтепер український атестат про загальну середню освіту визнаватимуть у 

ЄС. Буде легше вступити у європейський виш. Від наших випускників не 

вимагатимуть довчитися ще один рік; 

 підвищиться рівень свідомості випускників. Вибір майбутньої професії та 

вишу зокрема відбуватиметься уже у дорослому віці; 

 до 9 класу буде однаковий базовий стандарт для всіх. У середній школі не 

передбачено спеціалізації та профілізації. Це допоможе частково усунути 

корупцію у школах, адже наразі, щоб потрапити у профільний клас чи школу, 

нерідко вимагають хабарі («благодійні внески»). У майбутньому всі учні зможуть 

навчатися за спеціальністю; 

 рівень знань абітурієнтів підвищиться, як результат, суттєво знизиться попит 

на дорогі спеціалізовані підготовчі курси та репетиторів. 

 бакалаврат за деякими спеціальностями скоротять до 3 років. Це відбудеться 

внаслідок підвищення якості шкільної освіти, стане можливим не раніше року 

першого випуску 12-річної школи (2030 рік) і стосуватиметься лише 

спеціальностей, де це не вплине на якість підготовки кадрів. Отже, щоб закінчити 

бакалаврат, такі щасливці навчатимуться стільки ж, скільки й зараз; 

 стане простіше подавати документи та відкривати банківські рахунки, адже 

випускник – уже повнолітній; 

 вища освіта більше не буде настільки затребуваною. 18-річні випускники 

багатьох спеціальностей зможуть працювати за профілем одразу після школи; 

 запровадять нові предмети, які будуть корисними у сучасному світі – 

програмування, фінансова грамотність, психологія взаємин, підприємництво 

тощо; 

 акцент не на теорії, а на практиці. У проекті нового базового Закону «Про 

освіту» визначено 10 груп компетентностей, яких кожен потребує для особистої 

реалізації, розвитку та працевлаштування, і котрі мають стати основою школи; 

 школи отримають широку автономію. У проекті також зазначено: «Держава 

гарантує академічну, організаційну, кадрову та фінансову автономію закладів 

освіти». Школи зможуть самостійно формувати освітні програми, складати 
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навчальні плани, обирати підручники, розвивати навчально-матеріальну базу і 

т.д.; 

 прозорість фінансування шкіл. Заклади освіти будуть зобов’язані 

оприлюднювати всі кошти, які надходять з бюджету та з інших джерел. Якщо 

батьки бажають віддати дитину в приватний заклад, держава спрямує туди кошти, 

виділені на навчання цієї дитини; 

 збільшиться зайнятість вчителів, а, отже, зменшиться рівень 

безробіття. Переважно буде попит на учителів початкової школи, адже додається 

5-й клас. Учителі старшої отримають додатковий 12 клас; 

 зміни плануються не кількісні, а якісні. МОН перейде на 12-річну освіту не 

раніше 2018 року (до цього часу відбуватиметься підготовка), за таких умов 

випуск першого 12-того класу буде у 2030 році, тобто учні переходитимуть на 

нові навчальні програми поступово. Цього часового простору достатньо, щоб 

плавно перейти на профорієнтаційну школу з новими предметами 

НЕДОЛІКИ: 

 швидкоплинні зміни планів. З одного боку, ми щойно згадали про обіцяний 

2018 рік у перевагах, з іншої – спочатку 12-річку обіцяли ввести у 2016 році, потім 

у 2017, наразі ж йдеться про 2018 рік. Є побоювання, що терміни і умови будуть 

змінюватися швидше, ніж ми встигатимемо їх відслідковувати; 

 недофінансування освіти. Проблема дуже гостра. Буде складно створити 

матеріальну базу для профільної школи. Це одна з головних причин, чому 12-річку, 

яку впровадили в 2002 році, відмінили у 2010-му. Уряду не вдалося знайти гроші на 

розробку та друк нових програм, підручників, додаткові кошти на оплату праці 

вчителям, обладнання приміщень тощо. Щоправда, в 2010-му, коли МОН очолював 

Дмитро Табачник, на це не було політичної волі, чи є вона зараз – покаже час; 

 школу закінчуватимуть 18-річні дорослі люди. Думками вони будуть далеко 

за межами випускного класу. Вже став популярним жарт про те, що дівчата 

приїжджатимуть на випускні з колясками, а хлопці одразу на святі отримуватимуть 

повістку; 

 можливо, дітей будуть перевантажувати безпідставно. Противники реформи 

зазначають, що достатньо забрати з розкладу непотрібні та застарілі предмети, щоб 

додати нові та сучасні; 

 навчання повинно розпочинатися обов’язково у 6 років. Для великої 

кількості дітей це може стати стресом, якщо вони неготові йти до школи; 

 втратять свій статус навчальні заклади І і ІІ рівня акредитації (скоріше 

неприємний для багатьох факт, ніж мінус). Адже до них можна було вступати одразу 

після 9 класу – не закінчивши середню освіту. Такі заклади не перестануть існувати. 

Їхній статус буде змінено; 

http://tyzhden.ua/News/143830
http://www.unn.com.ua/uk/news/1516377-s-kvit-vvazhaye-scho-v-12-litnyu-shkolu-pershoklasniki-mozhut-piti-u-2017-rotsi
https://www.rbc.ua/ukr/news/grinevich-pervyy-klass-novoy-12-letney-shkoly-1461315840.html
http://studway.com.ua/inna-sovsun/
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 існує ризик формального підходу до запровадження 12-річки. Тобто лише 

косметичні зміни, без зміни якості навчання. Можливе саботування з боку вчителів. 

Вони з недовірою ставляться до будь-яких нововведень уряду; 

 концепція та проект базового Закону «Про освіту» все ще знаходяться на 

стадії розробки. Тож навіть після презентації до них можуть вноситися значні зміни. 

Щоб не допустити саботажу реформи, що відбувається в Україні регулярно (останній 

приклад – е-декларування), необхідне максимальне долучення громадськості до 

обговорення та контролю за процесом. 

Кожен сам повинен вирішувати, чи підтримувати реформу. Ми ж спробували 

надати максимально повний перелік її плюсів та мінусів, щоб зробити вибір стало 

легше. Головне – зробити його і не бути байдужим, адже йдеться про освіту 

українських дітей! 

Отже, НУШ - це принципово інший підхід до освіти дітей, буквально 

розворот на 180 градусів. У такій школі хлопців вчать мислити критично, вміти 

висловлювати свою думку, виробляють соціальні цінності. І загальна мета реформи - 

це школа, в якій учням комфортно навчатися, яка вчить застосовувати отримані 

знання і вміння в житті. 

Така школа будується на декількох базових принципах: освіта, заснована на 

формуванні навичок, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Тобто, 

передбачається, що після закінчення школи хлопець / дівчина буде: 

1. Вміти чітко, грамотно і чітко висловлювати свої думки на державному та рідною 

мовою (якщо в сім'ї говорять іншою мовою); 

2. Знати хоча б одну іноземну мову для прийняття цінності міжкультурного 

спілкування; 

3. Підкований математично і зможе застосовувати математичні закони не тільки на 

уроках, а й у житті; 

4. Всебічно освічений, тобто знати і розуміти етику і естетику, здатний розуміти 

твори мистецтва, сформує свій власний художній смак, за допомогою мистецтва 

зможе висловлювати свої думки, ідеї та почуття. Подібний навик вчить 

усвідомлення і прийняття власної національної ідентичності, при цьому хлопці 

вчаться поважати і цінувати інакомислення; 

5. Вміти працювати з інформацією, одночасно впевнено та критично застосовуючи 

IT-технології. Розуміти етику роботи з інформацією - авторське право, 

інтелектуальна власність і т.д .; 

6. Здатний вчитися протягом усього життя; 

7. Заповзятливим (вона ж кмітливість). Тобто зможе генерувати ідеї, які втіляться в 

життя і піднімуть соціальний статус випускника. Можливо навіть ці ідеї створять 

канву нового бізнесу і це буде справа всього його життя; 

http://www.epravda.com.ua/publications/2016/08/15/602357/
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8. Раціонально використовувати природні ресурси і думати, можливо, що і 

втілювати в реальність екологічні проекти; 

9. Компетентний в природничих науках і технологіях; 

10. Соціально і громадянськи компетентний (зможе ефективно жити і працювати в 

суспільстві, вирішувати конфлікти, або взагалі не доводити до них). 

11. Педагогіка партнерства. Її основа - спілкування, взаємодія і співпраця між 

учителем, учнем та батьками. До того ж даний принцип передбачає скасування 

батьківських комітетів і ніяких дебатів на тему "а давайте скинемося на вікна / 

штори". У формуванні комфортних умов перебування дитини в стінах школи 

будуть задіяні всі сторони: учитель, учень і батьки; 

12. Нова роль вчителя і автономія школи. Припускає, що вчитель зможе сам готувати 

свої авторські навчальні програми, вибирати підручники, методи, стратегії і 

засоби навчання. Автономія школи передбачає складання навчальних програм / 

планів, їх змісту самими школами. При цьому керівник школи (він же директор) 

буде обиратися на конкурсній основі строком на 5 років і зможе керувати не 

більше 2-х термінів поспіль. Добре це чи погано - розглянемо в перевагах і 

недоліках НУШ; 

13. Орієнтація на дитину. Школа буде працювати на базі моделі особистісно 

орієнтованої моделі освіти з урахуванням здібностей, потреб та інтересів кожної 

дитини. Також з'явиться можливість вчитися в різновікових предметних і 

міжпредметних групах; 

14. Нова структура. Освіта стане 12-річним і буде ділитися на: початкова (4 роки), 

базову середню (5 років) і профільне середнє, одержуване в ліцеях і установи 

професійної освіти (3 роки). Всі ці принципи повинні посприяти формуванню 

освіченої, всебічно розвиненої особистості, яка зможе адаптуватися до реалій і 

знайти своє місце в житті. 

Переваги та недоліки НУШ 

Самі по собі описані вище принципи хороші. І так, навчання за новою системою 

дає і позитивний результат. Дітвора із задоволенням йде в школу і нудьгує по урокам 

на канікулах. При цьому є нюанси, на які хотілося звернути увагу. 

Наприклад, такий "хворий" питання, як фінансування шкіл. "Спонсорами" 

виступають державний і місцевий бюджети. Зарплата педагогам, а також цільові 

стимулюючі дотації (закупівля меблів та обладнання для першокласників) йде з 

держбюджету. З місцевого бюджету платять технічного персоналу школи і інші 

витрати, пов'язані з утриманням школи. 

Також, якщо почитати відгуки, зокрема, батьків в групі "Батьки.SOS", то 

складається відчуття, що стався запуск ще однієї станції МКС, а не старт освітньої 

реформи (настільки діаметрально протилежні відгуки). 
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Так, у великих містах діти дійсно сидять за одномісними чудо-партами. Так, в 

деякі школи їх довезли до жовтня-листопада, але довезли. У багатьох селах малеча 

досі сидить за звичайними двомісними партами. 

Більш немає поняття "учень", є – слухач, здобувач освіти. Більшість уроків 

проходить в ігровій формі. І багато чого залежить від вчительки. Хтось до кінця 

першого класу вміє рахувати і віднімати в межах ста, читає самостійно книжки 

обсягом до 100 сторінок, може близько до тексту переказати тексти і події в школі. А 

хтось ніяк не читає 25 слів за хвилину, 2 + 2 складає 5 хвилин і не розуміє, чому в 

школі він спокійно може пересуватися по класу під час уроку, в той час як вдома 

потрібно робити домашні завдання строго за столом. 

Замість висновку: так, діти із задоволенням йдуть в школу, їм весело і легко, але 

отриманий за підсумком першого класу багаж знань вельми скромний. Як то кажуть, 

рано робити висновки. Подивимося що буде далі. 
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