
Нові професійні 
ролі і завдання 

сучасного вчителя в 
контексті концепції 

Нової української школи 



«Якщо ти хочеш зміну в майбутньому -
стань цією зміною в сьогоденні». 

Магатма Ганді

«Челендж» (англ. challenge )— виклик самому собі, подолання
труднощів, зусилля над собою.



ЯК НАВЧАЄТЕСЬ ВИ ???? 

Якби хтось мав навчати вас ... керувати літаком, 

ядерній фізиці, китайській мові та ін., то що 

він/вона повинен був би знати про вас (найбільш 

прийнятний спосіб навчання), для того, щоб вас 

було легше навчати? 



“Учитель, який хоче мати високі результати навчання, 
повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це
в основу організації спільної діяльності педагога і
школярів на уроці. “, Василь Сухомлинський

потребує багато часу / 
вчить дуже швидко

дуже самостійний / дуже 
залежний 

має хорошу зорову пам’ять
/ має погану зорову пам’ять

добре запам’ятовує на слух 
/ погано запам’ятовує на 
слух 

добре сприймає на дотик / 
погано сприймає на дотик

дуже активний / дуже 
врівноважений 

дуже говіркий / дуже 
стриманий 

більше зацікавлений про-
цесом / більше зацікавле-
ний у результаті

мислить конкретно / ми-
слить абстрактно 

дуже організований та слі-
дує встановленому поряд-
ку / дуже гнучкий та під-
ходить до всього творчо



Покоління

Вони почали приходити в 2010 році.
Щотижня їх народжується 2 500 000.
До 2025 року їх буде 2 млрд.  
У 2016 році вони почали приходити до школи.
У 2018 році до 1-го класу українських шкіл їх
піде близько 500 000.
Це діти покоління Альфа
Час Альфа - це період яскравих, творчих, гар-
монійно розвинених самодостатніх особисто-
стей, які здатні досягти вищої реалізації і пози-
тивно вплинути на світ навколо себе!



Їх не можна примусити
щось робити, з ними потріб-
но домовлятись.

Навчаються, якщо розумі-
ють, для чого їм це потріб-
но.

Для них важливі співпраця
та партнерство.

Їм необхідні заохочення та 
обґрунтована похвала.

Для них не важливі фор-
мальні правила. Їм важлива
самодисципліна, а не кон-
троль.

Залежні від технологій, зай-
няті кількома справами од-
ночасно, дуже мобільні.

Стануть рушійною силою 
прогресу в нашому столітті.

Учителі покоління Альфа
Володіють навичками ненасильницького 
спілкування.

Відкривають можливості для інтеграції знань
і навичок з різних дисциплін. 

Практикують педагогіку партнерства.

Вміють підкреслити сильні сторони, за по-
милки не сварять – хвалять за уміння їх по-
бачити, виправити і не повторювати.

Практикують Classroom Management і фор-
мувальне оцінювання.

На «Ти» з сучасними технологіями, впро-
ваджують перевернуте навчання, знають про 
особливості кліпового мислення.

Допомагають набути життєвих компетенцій, 
практикують здоровий спосіб життя.

Діти покоління Альфа



Подолання домінування 
вчителя

Театр одного актора, або монополія на слово…

Учителі дають розпорядження, нав’язують правила, 
перевіряють знання учнів, підказують або відповідають за 
дітей.

Вчитель не розмовляє з учнями: мовлення учня - коротка 
відповідь.

Діти беруть участь у грі: що вчитель мав на думці?

„…Працюємо в групах – не розмовляємо”.



Вчителька: Пролунав уже дзвінок,        
Починається урок.                                      
Що ми будемо робити?              
Букви будемо учити.                             
Один, два, три, чотири, п’ять -
Хочем все на світі знать.

-Діти, за виразом обличчя я бачу, що у 
вас гарний настрій. Його можна 
зобразити так (смайлик). Я дуже 
хотіла б, аби такий настрій за-
лишився у вас до кінця уроку.

– До нас завітало сьогодні багато 
гостей, але не всі гості ще з'яви-
лися перед вами. Один гість 
заховався і хоче, щоб ви дізналися, 
хто він.  - На сметані замісили,        
На вікні охолодили,Круглий бік,

Скок-скок-Покотився…

(Колобок)

Вчителька: Так, це Колобок.                      
Ось він. (показує малюнок Колобка). 
Разом із ним ми «відвідаємо»    
українську народну казку і                               
вивчимо нову букву, яка з'явиться                      
в нашому алфавіті. З нею ми будемо 
читати склади і слова, доповнювати 
речення новими словами, 
ознайомимося з цікавим текстом. А 
мандрувати ми будемо по стежині, яка 
веде через ліс. (Показує карту).

-Жили собі дід та баба. Ось дід і каже:                                                                             
-Бабусю, спечи мені колобок.                                                                                           
Баба так і зробила: витопила в печі, 
замісила борошно, спекла колобок і 
поклала його на вікно.       
–Діти, він був гарячий?(Так). Давайте 
допоможемо йому охолонути.( Діти 
дують на Колобка).                                                                                                           

Українська мова – діалог???



Хто навчається ???
Вчителька:Він був смачний? (Так). 

Давайте покажемо, який смачний. 
(Діти облизують губки язичком). 
Так починається казка. Стрибнув 
Колобок з вікна і покотився стежи-
ною через ліс. Тут назустріч йому…           
Пара довгих вушок.                                                                                                
Сіренький кожушок.                                                                                                       
Скорий побігайчик,                                                                                                           
А зветься…(Зайчик)                           
Хотів з'їсти Колобка, але обіцяв його 
відпустити, якщо він виконає 
завдання. Давайте допоможемо 
Колобку знайти буквам своє місце. 
Гра « Букви заблукали»(На дошці у 2 
ряди виставлені вивчені раніше 
голосні та приголосні: А О И І Л

М У Н В). 

(Діти переставляють

букви)

- Називаємо звуки,                                                
які позначають букви                            
першого ряду. Які це звуки,                     
голосні чи приголосні? Чому?                   
(Голосні. Вимовляються голосом. Їх 
можна співати).                                                         
–Називаємо звуки, які позначають букви 
другого ряду. Які  вони? (Приголосні).   
- А на дереві біля зайчика сиділа сорока і 
щось скрекотала. Прислухалися і 
почули: «Хитру сороку спіймати морока. 
А на сорок сорок сорок морок» (вимова 
скоромовки учнями) .                                                          
Лиходій і забіяка,                                                                                                           
Дуже схожий на собаку.                                                                                                 
Він з'явився – ліс замовк.                                                                                                      
Це лихий і лютий…(Вовк). 

- Він хотів також з'їсти Колобка , але 
пожалів. І за виконане завдання обіцяв 
відпустити його. Допоможемо Колобку?   



Питання-індикатори

Можна вже переписувати?

Я вже розв’язав задачу, 
можна я не буду її писати?

Я вже перевірив, що мені 
робити?

А, хто накреслив, що роби-
ти?

Три речення? А можна 
більше?

А якщо хтось вже виконає 
завдання?  

А можна 2-е завдання?

Скажіть,                             
будь-ласка, а де писати?

Вже можна писати?

Я правильно пишу?

Можна мені вже це при-
клеїти?

А де розрізати?

А що нам читати?

Можна розмалювати? 

Можу я викину сміття?

Нам нудно!!! Безпорадність



Учитель-
модератор

ЗМІНА НАВЧАЛЬНИХ РОЛЕЙ
“Коли закриваються двері класу,то вчитель стає 
міністром освіти. І саме він починає робити 
місію, будувати майбутнє!”.

Учитель – один з акторів 
освіти (відсутність доміну-
ючої ролі).

Створює умови, за яких 
дитина навчатиметься са-
ма.

Вчитель організовує нав-
чальні ситуації, дає при-
клад, надихає.

Роль головного актора бе-
ре на себе особа,що нав-
чається.

Учень перестає бути паси-
вним адресатом інформа-
ції; стає тим, хто навчаєть-
ся, вчить інших разом з учи-
телем.

о. Степан Сус Учитель-
ментор

Вчитель для учня: 
співрозмовник, 
співучасник, 
організатор,  
ефективний 
управлінець, 
експерт, радник,
помічник,  
консультант,  
тренер, порадник, 
наставник, 
режисер, 
спостерігач...



Вчителі:

супроводжують учнів та підтримують, спілкуються з 
ними та слухають їх

вірять, що діти мають багато чого сказати цікавого 
(безпека та сприйняття) 

ставляться до говоріння та слухання як до виду взає-
мовідносин і очікують активної участі учнів

створюють комунікативні ситуації, що мотивують до 
діалогу під час здійснюваних заходів 

задають відкриті питання та спільно дослі-
джують теми або питання, що представляють інтерес 

для учасників розмови 

ОСВІТА В ДІАЛОЗІ 



ПРОСТІР для активного навчання
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Зміна фокусу навчання у бік практи-
ки, інтерактивності та функціональ-
ності: не даруй голодному рибу, а подаруй 
йому вудочку (німецьке прислів'я).



Рефлексія

Що здивувало тебе сьогодні (на уроці) Чому?

Що з вивченого на уроці, на твій погляд, найважливіше? Чому?

Що найбільш зацікавило тебе?

Про що б ти хотів дізнатися більше?

Що на уроці здавалося найважчим? Чому?

Як ситуація на уроці викликала у тебе гарні емоції? Чому?

Над чим би ти хотів (ла) би попрацювати ще раз? Чому?

Над яким завданням ти працював (ла) найактивніше? Чому?

Якби ти зміг (змогла) вибирати завдання для себе самостійно,

яку  вправу з уроку ти б вибрав (ла)? 

Що ти розкажеш батькам про цей урок?



„Це зробити неможливо!” – сказала Причина.
„Це марна трата часу!” – зауважив Досвід.
„Це не матиме жодної користі!” – вигукнула

Гордість. 
„А ти спробуй…”,– прошепотіла Мрія.

(За Омаром Хайямом)


