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Д 36 Державні стандарти в дію: навчально-методичний посібник / [уклад. С. А. 
Гаряча ]. – Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2013. – 76 с.

У цьому посібнику розглядаються організаційно-педагогічні умови 
впровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної 
загальної освіти. У ньому висвітлені ознаки особистісно орієнтованого, 
діяльнісного та компетентнісного підходів в освіті, розкрито зміст понять 
«держстандарт», «компетентність», «компетенція», «базовий план» та ін.
Матеріали містять «Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року» – документ, який допоможе швидше знайти адекватну відповідь 
на виклики часу.

Подані матеріали спрямовані на розвиток освітньої політики щодо 
створення освітнього середовища, модернізації змісту освіти.

©ЧОІПОПП ЧОР, 2013.
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Шляхи розвитку освіти в умовах впровадження 
нових державних стандартів

Будь яка справа не може бути вибудована у вигляді випадкового набору вимог. 
Успіх можливий лише у випадку чітко визначеної стратегії.

- Визначити найголовніші завдання та цілі впровадження державних 

стандартів у освітній процес.

- Визначити зміст, напрямок, особливості діяльності.

- Проаналізувати кадровий склад, його фахову підготовку.

- Спроектувати модель впровадження державних стандартів в освітній 

процес.

- Визначити мотиваційно-стимулюючі режими і обставини.

- Мотивація педагогів, які прагнуть займатися інноваційною діяльністю

- Визначити необхідні ресурси, їх наявність і можливі джерела поповнення.

Пріоритетні напрямки

розвитку загальноосвітнього навчального закладу

- Оновлення освітнього середовища.

- Підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

- Розвиток матеріально-технічної бази.

- Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного 

процесу.

- Зміцнення інформаційно-освітнього середовища.

Оновлення освітнього середовища
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Підвищення професійної майстерності
педагогічних кадрів
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Розвиток матеріально-технічної бази

Початкова школа Основна і старша школи 

Утримання відповідно до вимог (пожежної безпеки, охорони здоров’я учнів 
та охорони праці працівників школи) обладнаних кабінетів, класних кімнат, 
лабораторій, харчоблоку, внутрішніх вбиралень та інших приміщень.

Обладнання спортивних залів та спортивних майданчиків з відокремленою 
зоною для початкової школи.

Укомплектування кабінетів меблями відповідно до ДСаН ПіН 5.5.2. 008 – 01.

Удосконалення технічного стану (забезпечення сучасною комп’ютерною 
технікою) навчальних кабінетів, приміщення для занять навчально-
дослідницькою і проектною діяльністю,  курсами за вибором, факультативами, 
гуртковою роботою, спеціально обладнаного кабінету для проведення 
тренінгів.

Поповнення навчально-методичної бази викладання предметів у навчальному 
закладі.

Удосконалення матеріально-технічної бази майстерень відповідно до 
професійної підготовки.

Обладнання окремого комп’ютерного 
класу для початкової школи з меблями 
відповідно до ДСаН ПіН 5.5.2. 008 –01

Обладнання ігрової та спальної 
кімнати для 6-річок.

Створення зон (куточків) розвитку 
молодших школярів.

Розвиток інформаційно-бібліотечного центру.
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Забезпечення психолого-педагогічного супроводу
навчально-виховного процесу

Ø Наступність змісту і форм організації навчально-виховного процесу 
відповідно до ступенів основного загального розвитку.

Ø Врахування специфіки вікового психофізіологічного розвитку та 
природовідповідності учнів у тому числі особливості переходу в 
молодший шкільний, підлітковий та юнацький вік.

Ø Формування і розвиток психолого-педагогічної компетентності учнів, 
педагогічних і адміністративних працівників, батьківської громадськості.

Ø Використання варіативних форм психолого-педагогічного супроводу 
учасників освітнього процесу (профілактика, діагностика, 
консультування, корекційна робота, просвіта, експертиза та ін.).

Ø Збереження здоров’я учасників освітнього процесу на засадах розвитку 
життєвих навичок.
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Інформаційно-освітнє середовище 
загальноосвітнього навчального закладу
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