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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З 
ПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ 

Все частіше ми приходимо до висновку, що “освіта” і “суспільство” – це 
два взаємопов’язані поняття: суспільство таке, яким його роблять люди, а 
люди такі, якими їх робить освіта. Проте освіта зараз перебуває у кризовому 
стані, який не може задовольнити ні сучасні, ні, тим більше, майбутні 
потреби суспільства. Ті перетворення, які відбуваються у суспільстві, 
вимагають від освіти певних змін. Суть їх полягає в утвердженні цінності 
особистісного розвитку людини, утвердженні інтелектуального потенціалу 
держави. За таких умов освіта має стати основою подальшого розвитку нації 
й поступу суспільства до нової якості життя конкурентоспроможної і 
процвітаючої держави. Отже, освіту треба розглядати як запоруку 
майбутнього нашої Батьківщини, як важливу складову її національної 
безпеки. 

Таке розуміння ролі освіти в сучасному й майбутньому житті 
українського суспільства визначило ідеологію і зміст Національної доктрини 
розвитку освіти [6]. 

У цьому документі було визначено головну мету української системи 
освіти – створити умови для розвитку (в т.ч. і саморозвитку) дитини, для 
становлення її особистості як громадянина України. Це можливо при 
створенні таких умов буття дитини, які потребують реалізації її особистості у 
різних людських проявах, щоб знайти себе, свою сутність і що, у свою чергу, 
вимагає умінь здобувати знання і навчатися впродовж усього життя. Головну 
роль у цьому має зіграти початкова школа, тому що вона є основною ланкою, 
де закладаються базові вміння і навички, якими учень користується всі 12 
років навчання у школі. 

Розгланемо розвиток початкової школи в контексті Національної 
доктрини. Поняття “розвиток” визначимо як процес змін системи у просторі і 
часі. Спробуємо розкрити ті зміни, які потрібні для перетворення початкової 
школи у відповідності з Національною доктриною розвитку освіти. 

Перш за все, вимагають нового осмислення такі питання: „Для чого 
вчити?”(цілі навчання); „Чому саме вчити?”(зміст навчання); „При якій 
умові?”(вмотивованість навчання); „Як навчати?”(методи, форми 
навчання); „Як заміряти реальний результат навчання?”(оцінювання 
навчальних досягнень учнів). Спробуємо відповісти на кожне з цих питань. 

Цілі навчання – це модель бажаного результату засвоєння змісту 
навчання. Це уява того, яким ми бачимо випускника першого, другого, 
третього, четвертого класів окремо та випускника початкової школи в 
цілому. У відповідності з метою відбирається зміст навчання та формуються 
в учнів мотиви навчання. Організація процесу навчання здійснюється за 
допомогою відповідних форм, методів і технологій навчання. Як підсумок ми 



отримуємо реальний результат, котрий співвідносимо з тим, що ми хотіли 
отримати. 

Таким чином, ми відтворили загальновідому модель процесу навчання. 
Спираючись на цю модель, проаналізуємо, що саме і як треба змінити у 
навчальному процесі початкової школи для реалізації Національної 
доктрини. 

Мета, перш за все, має відбивати освітні потреби дитини, батьків, які 
виражають потреби суспільства, і вже потім – держави. Наше суспільство 
зараз, як і все прогресивне людство, визнає пріоритет розвитку дитини. Тому 
її освітні потреби в навчальному процесі поступово виходять на перший 
план. Це означає, що шкільний компонент навчального плану в початковій 
школі має компонуватися тільки за бажанням дітей і батьків (за їх 
замовленням). Для цього треба повернутися до детального вивчення 
специфіки мікрорайону школи, особливостей сімей учнів, можливостей 
школи задовольняти потреби населення у початковій освіті. Тобто, основним 
замовником стає громадянин. 

Акцент навчання переноситься з рецептурного підходу до пошукового. 
Увага зосереджується не на механічному відтворенні того, що є у 
підручниках, або того, що сказав учитель, а на формуванні умінь знайти 
необхідну інформацію, відібрати відповідні методи, прийоми для рішення 
конкретних завдань. Тому і мета уроку формулюється не від учителя 
(розповісти, показати, провести, ін.), а від учня: усвідомити, впевнитися, 
навчитися, засвоїти, ін. Тоді висновок кожного уроку вимагатиме перевірки 
того, чи усвідомили, впевнилися, навчилися діти. Формулювання мети у 
такий спосіб дає змогу активізувати пізнавальну діяльність учнів, поступово 
перевести учня з об’єкта у суб’єкт навчання, створюючи умови для прояву і 
розвитку природних здібностей школярів. 

Зміст навчання закладений у стандартах освіти початкової школи. 
Однак у відповідності з Національною доктриною звернемо увагу на 
наступне: 

По-перше, введення інтегрованих курсів. Це пов’язано з цілісним 
сприйманням учнями початкових класів навколишнього середовища. Для 
цього потрібно зінтегрувати знання з різних предметів, виділити інтеграційні 
чинники. (інтегровані курси: “Я і Україна”, “Навколишній світ” за 
програмою “Росток”, “Логіка”, “Довкілля” та ін.). Це допоможе кожному 
учню відчути себе часткою природи, громади, суспільства та приведе до 
висновку, що поводити себе необхідно у відповідності з законами природи, 
вимогами суспільства, громади, сім’ї тощо. 

По-друге, здійснення особистісної орієнтації змісту навчання. Створення 
реальних умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку 
особистості. Відомий вчений і педагог М. Монтессорі сказала: “С рождения 
человек имеет какую-то мощь внутри себя. Мы должны уважать в нем 
законы творения. Мы не должны думать, что можем сотворить ребенка. 
Секрет воспитания – в распознавании и наблюдении за теми задатками, 
которые в нем заложены. Мы должны помогать и сотрудничать с ними, 



развивать эти задатки, а не подменять их собой”[5, с.77]. Для цього нам 
потрібно не керувати учнем, а координувати його пізнавальну діяльність, 
допомагати йому самостійно визначати свої освітні потреби в процесі 
навчання та планувати своє навчання. З цією метою варто ввести самооблік 
засвоєння базових знань та умінь з кожної теми, починаючи з першого класу. 
Цей процес нелегкий, вимагатиме терпіння з боку вчителя, кропіткої роботи з 
боку учнів, але саме це допоможе зробити перші кроки самостійності у 
навчанні молодших школярів. Учитель має поступово передати кожному 
учневі повноваження у визначенні конкретних знань і умінь, які потребують 
засвоєння з його боку. Адже сам учень може легше поставити діагноз: чого 
саме він не знає і чого не вміє з того переліку, що треба знати і вміти при 
розв’язанні конкретного завдання або з теми в цілому. Саме таким чином 
може бути реалізованою особистісна орієнтація змісту навчання (прогалини в 
знаннях у кожного учня з різних причин можуть бути різними). 

З метою особистісної орієнтації змісту навчання варто також 
використовувати диференційовану допомогу учням у залежності від наявних 
здібностей кожного з них та природних задатків. Одному треба показати 
шлях пошуку потрібної інформації, іншому – надати приклад розв’язання 
задачі або інструментарій для визначення логіки її рішення тощо [12]. 

Такий підхід допоможе кожному учневі просуватися у навчанні своїм 
темпом, реалізуючи і розвиваючи свої здібності. Натреноване учіння має 
поступитися свідомому пошуку в засвоєнні знань [8;9;]. 

При цьому суто інформаційне навчання треба поступово переводити в 
мотиваційне, коли на першому плані – свідома пізнавальна діяльність учнів, 
а вчитель, спостерігаючи, тільки допомагає дітям у кожній конкретній 
навчальній ситуації використовувати свої можливості і розвивати свої 
здібності, отримуючи впевненість у своїх діях. Тільки учень, який чітко 
уявляє, що він хоче від учіння, буде свідомо навчатися і активно засвоювати 
стандарти початкової освіти. Цьому може стати в пригоді учнівський 
моніторинг, який був розроблений в Академії педагогічних наук України, і 
при творчому використанні зможе допомогти сформувати мотиви навчання 
учнів початкової школи [4, с.195-199] . 

В організації процесу навчання з позицій Національної доктрини теж 
мають відбутися зміни. Це пов’язано з тим, що у демократичній державі, 
якою поступово стає Україна, діти повинні володіти конкретними вміннями, 
щоб відчувати себе впевненими та повноцінними громадянами, а саме: 

· сприймати зміни та ефективно впливати на них; 
· здійснювати свідомий вибір; 
· визначати та вирішувати проблеми; 
· самостійно та критично мислити; 
· навчатися впродовж усього життя; 
· усвідомлювати себе як частину більш широкої спільності, країни, 

світу [11, с.150]. 



З метою формування вищезазначених умінь треба використовувати, крім 
традиційних форм навчання, модульно-розвивальну систему, яка вигідно 
відрізняється від класно-урочної і дає змогу формувати толерантність 
(рухливість, гнучкість) та критичність мислення, розвивати творчість, 
пошукові здібності, вміння визначати та вирішувати проблеми. 

У цьому плані є цікавою програма “Крок за кроком”, що являє собою 
модель особистісно орієнтованого навчання дітей молодшого віку [1;11;]. 
Основними напрямками програми є: 

1. Визнання дитини і самого періоду дитинства як безумовної цінності. 
Цей напрямок потребує піднесення авторитету кожної дитини, створення 
умов для її самовираження, ствердження, використовуючи стіннівки з 
фотографіями дітей і датами їх народження, сімейні альбоми, виставки 
досягнень тощо. 

2. Забезпечення соціалізації дитини, засвоєння соціальних функцій і 
якостей, які їй будуть необхідні в майбутньому. Це потребує налагодження 
партнерських взаємин з родинами учнів. Лише через послідовне та довірливе 
спілкування з родинами можна індивідуалізувати процес навчання, показати 
зразок, як бути часткою сім’ї, громади, цілого суспільства тощо. Можна 
ввести також рольове навчання, яке передбачає випробування різних 
способів життєдіяльності, набуття досвіду спілкування в різних ситуаціях, 
прогнозування успіху, досягнення різноманітних цілей тощо. Важливим є 
вправляння соціально значущої поведінки, яка спрямована на демократичні 
цінності. Наприклад, колективне вироблення правил поведінки в класі; 
прийняття рішень шляхом обмірковування та голосування; забезпечення 
права вибору в різноманітних навчальних ситуаціях. 

3. Засвоєння змісту навчання в умовах діалогу, взаємонавчання, що 
забезпечує суб’єктність учня. 

Процес навчання має розгортатися як діалогічна взаємодія його 
учасників, як особисто значуща ситуація, як досягнення успіху всіма дітьми. 
Це можна досягти завдяки посильним і цікавим завданням. Наприклад, разом 
з другом заміряйте площу класу, намалюйте карту, ін. 

Для включення всіх учнів у діалог пропонуються такі методичні 
прийоми: 

· використовуйте формулу “Подумай – обговори з партнером – 
поділись з класом”; 

· задавайте дітям питання, які спонукають їх діяти разом, ділитися 
досвідом (що буде, якщо залишити відкритими банки з фарбою?); 

· використовуйте узагальнюючі твердження таким чином, щоб діти 
вчились у сталій формі висловлювати основну ідею спільної роботи; 

· звертайтеся до колективної думки дітей ( Олег, наведи, будь-ласка, 
свій приклад); 

· задавайте питання з відкритою структурою для спонукання до діалогу 
“Якими способами... У кого було по-іншому... Чи можете ви поділитися 
ідеєю про...”; 



· створюйте ситуації вибору співрозмовника, у т.ч. з учителем; 
· реагуйте на неправильні відповіді, не оцінюючи їх. Замість 

“неправильно” скажіть “а що думають інші?”; 
· уникайте викликати для відповіді одних і тих самих дітей; 
· вчіть дітей оцінювати свої відповіді (Чи була моя відповідь повна? А 

що ще можна було сказати? Чи вірно я відповідала? Де було допущено 
помилку?); 

Ці прийоми треба активно використовувати і в традиційному навчанні. 
Отже, в організації навчального процесу має створюватися освітньо-

розвивальне середовище засобами індивідуалізованого та інтегрованого 
навчання через особливе структурування взаємодії вчителя і учнів, де на 
першому плані – пізнавальна діяльність учнів, а вчитель виконує роль 
полегшувача засвоєння програми початкової школи.  

Вказані вище освітні програми: “Довкілля”, “Крок за кроком”, „Росток”, 
“Логіка”, а також інтегровані курси: “Я і Україна”, “Навколишній світ” 
створюють інноваційне середовище в освітній діяльності вчителів і учнів 
початкових класів. 

“В сучасних умовах розвитку системи освіти України, – відмічає 
Л.І.Даниленко, – значне місце посідає інноваційна діяльність учасників 
навчально-виховного процесу, яка характеризується системним 
експериментуванням, апробацією, застосуванням, поширенням та 
збереженням освітніх нововведень” [3,  с.  3].  Ця діяльність має бути 
невід’ємним компонентом освітнього процесу початкової школи в умовах її 
реформування. 

Важливим етапом процесу навчання є замірювання реального 
результату та зівставлення його з запланованим. Це здійснюється у рамках 
дванадцятибальної системи і має свої відмінності. Ми не будемо зупинятися 
детально на цьому питанні, враховуючи достатню кількість виданих 
нормативних документів, науково-методичних рекомендацій з боку 
Міністерства освіти і науки України, АПН України, а також обговорень на 
рівні шкіл, районів, областей [7-10]. Зазначимо лише, що основною 
відмінністю 12-бальної системи замірювання результатів навчання є не 
бальна оцінка, а визначення рівня навчальних досягнень,  що дає лише 
сигнал про те, чи успішно вирішені завдання, які були поставлені, і дає змогу 
заздалегідь визначити резерви успішного досягнення мети навчання. Саме 
такий підхід до замірювання результатів навчання забезпечує вибір шляху 
подальшого розвитку здібностей учнів початкової школи. 

Природно зрозуміло, що вчитель для використання перелічених вище 
шляхів реалізації Національної доктрини повинен постійно дбати про своє 
самовдосконалення: 

· Для цього усвідомлювати себе як носія культури свого народу і, в 
зв’язку з цим, постійно дбати про особисте та професійне зростання. 



· Підвищувати рівень своєї майстерності. Від того, якими прийомами 
навчання й виховання володіє вчитель, залежить рівень розвитку його 
вихованців. 

Цікавими є прийоми педагогічної техніки (а це і є майстерність 
педагога), що розробив А.О.Гін [2]. Автор поділяє їх на дидактичні і на 
прийоми управління класом. Наведемо деякі приклади прийомів педагогічної 
техніки. 

Серед дидактичних прийомів пропонуються такі: 
1. “Дивуй”. Учитель знаходить такий кут зору, за якого буденне стає 

дивовижним. 
2. “Відкладена відгадка”. На початку уроку вчитель дає загадку, відгадка 

якої у новому навчальному матеріалі. 
3. “Лови помилку”. Пояснюючи матеріал вчитель навмисно робить 

помилки. 
Деякі прийоми управління класом: 
1. “Демонстрація професійного рівня.” Вчитель демонструє приклад 

виконання творчого чи складеного завдання. 
2. ”Введіть роль”. Учень бере участь в управлінні навчанням, виконуючи 

певну роль. У ході пояснення нового матеріалу учень говорить: “Я не вірю. 
Доведіть, що...”. 

3. “Резюме”. Учні письмово відповідають на серію питань, у них 
відображають ставлення до уроку, предмета, вчителя... Резюме підводиться 
щотижня, щомісяця.  

Перелічені прийоми допомагають полегшити кожному учневі 
усвідомлення навчальної інформації, а також сприяють націленню класу на 
досягнення навчальної мети та координації взаємодії учнів в освітньому 
процесі. 

Таким чином, із сказаного вище можна виділити пріоритети розвитку 
початкової школи у контексті Національної доктрини, а саме: 

· визнання пріоритету розвитку дитини; 
· формування змісту шкільного компонента та мети навчання “від 

учня” (очима учня); 
· створення насиченого освітнього середовища, підбору особистісно 

зорієнтованого змісту навчання, введення інтегрованих курсів тощо; 
· творче використання учнівського моніторингу навчальної діяльності 

для переводу інформаційного навчання в мотиваційне; 
· використання інноваційних програм, інтегрованих курсів, а також 

педагогічних технологій для переводу конвеєрного процесу 
раціоналізованого навчання у процес створення умов для повноцінного вияву 
і розвитку особистості (програми “Росток”, “Довкілля”, “Крок за кроком”, 
модульно- розвивальна система, розвиваюче навчання тощо); 

· введення інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 
процес початкової школи; 



· організація виховного процесу на засадах національного розвитку у 
тісному взаємозв’язку шкільного, сімейного, суспільного виховання. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що ми не можемо будувати нашу 
початкову школу, не орієнтуючись на те нове, прогресивне, що зараз 
з’являється, і тому, модернізуючи її, ми повинні це враховувати.  

Отже, становлення нової, прогресивної початкової школи значною 
мірою залежить від нас. 
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