
НАВЧАЙСЯ, ЩОБ РОСТИ!

РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ - РУШ

ОСВІТНЯ СИСТЕМА «РОСТОК» 
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! Пункт 3 статті 2: 

 «Суб’єкт освітньої діяльності має право 

самостійно приймати рішення з будь-

яких питань у межах своєї автономії, 

визначеної цим Законом...» 

! Пункт 1 статті 54: 

«Педагогічні, науково-педагогічні та 

наукові працівники мають право на:  

АКАДЕМІЧНУ СВОБОДУ  

вибору освітніх методик і технологій 

навчання»

ЗАКОН ПРО ОСВІТУ
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НАВЧАТИСЬ, ЩОБ  

РОЗВИВАТИСЬ! 
  

РЕАЛІЗУВАТИСЬ!

ЧОМУ НАВЧАТИ?    

ТРАДИЦІЙНІ ПИТАННЯ:

ЯК НАВЧАТИ?    

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАННЯ

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ: 

ДЛЯ ЧОГО НАВЧАТИСЬ???     
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УЧЕНЬ
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Компетентності
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Освітня технологія означає  

системну сукупність і порядок 

функціонування всіх особистісних, 

інструментальних і методологічних 

засобів, використовуваних для  

досягнення педагогічної мети.

ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ «РОСТОК» 
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мотиваційно-управлінська 

«РОСТОК» - ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ!

ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ - це модель і реальний 

процес здійснення цілісної педагогічної 

діяльності  в трьох аспектах: концептуальному, 

змістовному і процесуальному. 

індивідуально-групова

інформаційно-діагностична

організаційно-розвиваюча

діяльнісно-евристична

духовно-гуманітарна
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Компетентність - динамічна комбінація знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей що визначає здатність успішно 
виконувати професійну або навчальну діяльність.

Компетенція – сукупність знань, умінь, способів 
діяльності.

Компетентність – володіння відповідними 
компетенціями з особистим ставленням до 
предмета діяльності.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС –  
система організації навчальної 
ДІЯЛЬНОСТІ

РОСТОК навчає  
вчитись, діяти, реалізувати 

здібності
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САМОВИЗНАЧЕННЯ  
(потреба у діяльності і 
необхідні здібності) 

НОРМОРЕАЛІЗАЦІЯ 
(виконання відомої норми 
діяльності) 

НОРМОТВОРЧІСТЬ  
(побудова нової норми 
діяльності, якщо немає 
відомої) 

УХ ТИ!

НЕ 
ВИХОДИТЬ???

ТВОРИМО 
ПРОЕКТ  
ВИХОДУ  

ЗАДАЧА 
МОТИВАЦІЯ

ХОЧУ і 
МОЖУ!

НАМІР

АНАЛІЗ 
(пошук 

 утруднень)

ПРОЄКТ

РЕФЛЕКСІЯ - 
зворотній 

 зв’язок  
та самоаналіз
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Важливою особливістю діяльнісного підходу є завдання, які 
допомагають формувати пізнавальну мотивацію. 

досліди, 
спостереження, 
практичні роботи, 
кросворди, бліц-

турніри, творчі роботи

система завдань 
насичена іграми, 
пошуковими, 

експериментальними 
завданнями

завдання будуються 
як на природничому 
матеріалі, так і на 

сюжетах з 
повсякденного життя 

або історичному 
матеріалі

оформлення 
підручників виконано 
відповідно віку учнів 

з використанням  
елементів гумору, 
коміксів в малюнках
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НАУКА - ЛОГІКА          ПРИРОДА –  ОБ’ ЄКТ 

Методи: теоретічні дослідження, споглядання, 
спостереження, досліди 
    
МАТЕМАТИКА – ІНСТРУМЕНТ 

МОВА - КОМУНІКАТОР 

МИСТЕЦТВО - ЕМОЦІЇ 

ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ

ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ,  ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ,  ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Схема дії гейзера.
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реалізується  розглядом і практикою рішення 
реальних проблем взаємодії людини і довкілля
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ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ І З САМОКОНТРОЛЮ, що   сприяє 
саморозвитку  особистості

ПОШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: пропонуються пошукові дослідницькі 
завдання, які формують уміння формулювати гіпотезу, складати план 
дослідження, спостерігати, досліджувати об’єкти і явища 
навколишнього світу

ПІДРУЧНИК (ПОСІБНИК) – ОРГАНАЙЗЕР  
ЗНАНЬ І НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АКТИВІЗУЄ РІЗНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:

ТВОРЧУ ТА ЕВРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: застосування знань у 
нестандартних ситуаціях на високому рівні узагальнення
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Учень - активний учасник пошукового 
творчого процесу. 

Створюються умови для розкриття учнями своїх 
здібностей, формування цінностей, волі, 
емоційної сфери особистості учня.

Особлива роль відводиться 
звертанням: «доведи», «змоделюй», 
«розроби» для активізації різних 
видів навчальної діяльності. Учні 
залучаються до спільного пошуку і 
самостійної діяльності. 

ІНТЕРАКТИВ
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Підручник розроблений у інтерактивній формі, яка 
дозволяє учневі бути «співавтором» підручника.  

Підручник розвиває 
варіативне мислення 

Передбачена можливість 
вибору завдань 
і їх  творчого опрацювання.

Пропонується розмаїття варіантів 
обґрунтування способів виконання 
завдань та їх оформлення, що дає змогу 
вільно обирати найбільш раціональні і 
прийнятні способи діяльності.
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          І чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь… 

Тарас Шевченко 

НАВЧАТИСЬ, ЩОБ РОСТИ!


