
        З вересня 2018 року в усіх школах України першокласники почали 

навчатися за моделлю Нової української школи. Навчання по-іншому в 

освітньому просторі НУШ – основне завдання вчителя першого класу.   

Школа має давати дитині різні вміння, компетентні навички. Головне її 

завдання — вже не забезпечення знаннями, бо вони дуже мінливі в 

сучасному світі. Нове завдання школи — навчити дітей, як знання і навички 

втілювати в життя.  

      Створення нового освітнього простору з урахуванням комфортних умов 

та впровадження інноваційних підходів  у навчанні є одним із найбільш 

важливих завдань під час втілення концепції Нової української школи. 

     Сьогодні кабінети першачків виглядають зовсім не так, як колись. У класі 

обладнані зонидля навчання, ігор та відпочинку, наявна сучасна комп’ютерна 

техніка, килим , нові парти, які розраховані на одну дитину, в якій є 

підставки для ручок та олівців, поличка для книг і зошитів, парти 

відповідають всім вимогам, розробленим для молодших школярів. Вони легкі 

й мобильні – їх можна без зусиль пересувати та групувати для занять, як того 

вимагають стандарти НУШ. Для зберігання нових навчальних посібників та 

ігрових матеріалів у класі розміщені шафи. 

  Цьогоріч за новенькі парти нової української школи сіло четверо 

першокласників. Разом зі своєю вчителькою Вікторією Миколаївною вони 

крокують у світ знань. 

 

   Кожен день  розпочинається з ранкових зустрічей, які проходить по-

різному: з учителькою діти говорять про минулі вихідні, про настрій і, 

зрештою, про все цікаве, чим хочуть поділитися.  

    Але найбільше захоплює учнів робота з цеглинками «Lego»та наборами 

«PlayBox», які використовуваються як у навчанні, так і під час ігрової 

діяльності. 

     НУШ передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через 

діяльність, а основна увага спрямована на розвиток компетентностей, а не на 

запамятовування фактів. Саме це і реалізовувається під час навчання в 1 

класі. 

   Новій українській школі – бути, бо реформа – діє. І першачки із 

задоволенням кожного дня поспішають до школи. 
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