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альных достижений и перечень стран, команды которых вы-
ступают лучше всех. 4. Пути, методы, способы и «секреты» 
достижения выдающихся результатов. Лучшие командные 
результаты, полученные на международных ученических 
олимпиадах по физике и математике, позволяют сделать вы-
воды об образовательных приоритетах ведущих стран мира. 
Приоритетное развитие естественно-научного образования 
лежит в основе формирования научно-технического и эконо-
мического потенциала государства.

Ключевые слова: образовательные тенденции, прио-
ритеты, международные олимпиады, физика, математика, 
задачи, результаты соревнований.
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OLYMPIADS IN PHYSICS AND MATHEMATICS
Review and analysis of the results of prestigious interna-

tional competitions provides grounds for conclusions regard-

ing the level and competitiveness of education in the country, 
state educational priorities and capacity of the scientifi c base, 
the demand for training. In our opinion the most interesting and 
informative are: 1. The list of teams and results states that each 
year get the largest number of top awards. 2. The presence of 
repetition and other laws in the lists of the countries and teams 
that consistently achieve the best results on IPhO and IMO. 
3. Dynamics of intellectual achievements and list of countries 
which are the best team. 4. Ways, methods, techniques and “se-
crets” to achieve outstanding results. The best team results ob-
tained at the International student competitions in physics and 
mathematics, allow us to draw conclusions about the education-
al priorities of the leading countries of the world. The priority 
development of science education is the basis of formation of 
scientifi c-technical and economic potential of the state.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
У статті окреслено стратегічні пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти, які ґрунтуються 

на основних положеннях нового базового Закону України “Про освіту”. Основна увага приділена тим із них, які спрямо-
вані на науково-методичне забезпечення трансформаційних процесів реформування початкової і середньої освіти. Серед 
головних стратегічних пріоритетів визначено: чітка орієнтація на базові цінності розвитку освіти відповідно до світових 
тенденцій, модернізація змісту освіти, запровадження адекватної структури української школи, повернення до 12-річного 
терміну здобуття повної загальної середньої освіти, утвердження інноваційного навчання як нового типу організації освіт-
нього процесу, застосування компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання та оцінювання результатів на-
вчання, удосконалення підготовки педагогічних працівників, здатних стати провідниками змін. 
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продуктивність більшості викладених у цьому документі 
концептуальних положень. 

Тому ми вважаємо, що повернення до 12-річного тер-
міну повної загальної середньої освіти є історичною спра-
ведливістю, яка тепер має бути законодавчо підтверджена. І 
ніякі застереження, що немає коштів, чи погана матеріально-
технічна база, або на кшталт “як збагатіємо, тоді й перейде-
мо” і тому подібні висловлювання не є продуктивними і до-
статньо аргументованими. 

Принагідно зазначимо, що в ЄС, куди прагне Україна, 
нема жодної країни, в якій би повна загальна середня осві-
та тривала менше 12 років [4]. У Європі залишилися лише 
Росія, Білорусь і Україна, в яких 11-річна середня школа, 
що є межею вимог ЮНЕСКО до повної середньої освіти. А 
це не личить країні, що позиціонує себе у світі як космічна 
держава з просунутою наукою та високотехнологічною еко-
номікою. Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України, 
а також беручи до уваги, що тривалість здобуття освіти є 
одним із міжнародних критеріїв її якості, нормативний тер-
мін навчання у вітчизняній школі, на нашу думку, повинен 
відповідати європейському показнику і становити не менше 
12 років (рис. 1).

Проте нові 
зов  нішні і внут ріш-
ні чинники зумов-
люють потребу 
ко ригування ряду 
принципових по ло-
жень щодо діяль-
ності нинішньої 
загальноосвітньої 
школи України. Зок-
рема, глобалізаційні 
виклики сьогодення 
спричиняють необ-
хідність наднаціо-
нального узгоджен-

Нещодавно Верховна Рада України прийняла в першому 
читанні Закон України “Про освіту”, який після остаточного 
його ухвалення в цілому стане дороговказом у реформуванні 
української освіти, зокрема в реформуванні початкової і за-
гальної середньої освіти. Для опрацювання концептуальних 
засад реформування початкової і середньої освіти була ство-
рена робоча група, яка підготувала Концепцію середньої за-
гальноосвітньої школи України [1]. Даний документ став од-
ним з базових у розробленні міністерством Концептуальних 
засад реформування середньої освіти “Нова школа. Простір 
освітніх можливостей” [2]. Підкреслимо, що ці два докумен-
ти – не альтернативні, а взаємодоповнюючі один одного, і в 
цьому, безперечно, полягає їх майбутня продуктивність.

Загальна середня освіта є основною ланкою безперерв-
ної освіти і за тривалістю, і за вагомістю та масштабністю 
завдань, які покликана розв’язати. Вона забезпечує загалом 
становлення учня як особистості, закладає фундамент для 
успішної самореалізації людини впродовж життя. Протягом 
останніх двадцяти п’яти років відбулось її утвердження в 
незалежній Українській Державі на нових методологічних 
засадах. Зазнали істотної трансформації цільова спрямо-
ваність освіти, її зміст, організація навчального процесу, 
дидактико-методичне забезпечення, підходи до оцінюван-
ня освітніх результатів у напрямку посилення особистісної 
орієн тації освіти, її розвивального, компетентнісного, демо-
кратичного характеру [3]. 

Нагадаємо, що у 2001 році була прийнята Концепція 
загальної середньої освіти (12-річна школа), в якій з ураху-
ванням попереднього етапу будівництва нової школи та стра-
тегічних завдань її розвитку визначено основи модернізації 
загальної середньої освіти і функціонування загальноосвіт-
ньої школи з 12-річним терміном навчання. Незважаючи на 
ряд об’єктивних і суб’єктивних перешкод у реалізації цієї 
концепції, пов’язаних, зокрема, з необґрунтованим рішен-
ням у 2010 році щодо повернення до одинадцятирічного тер-
міну навчання в школі, недостатнім фінансуванням галузі, 
недосконалістю шкільної мережі тощо, практика засвідчила Рис. 1
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ня головних параметрів функціонування загальноосвітньої 
школи – мети, змісту, організації та результатів навчання відпо-
відно до світових тенденцій розвитку освітніх систем.

До основних із них належать: 
включення загальної середньої освіти і передшкільної • 
підготовки до обов’язкової освіти; 
подовження терміну навчання в середній школі, що зу-• 
мовлює подовження уніфікованих базових навчальних 
циклів, а також підвищення вікової планки, досягнувши 
яку молоді люди здатні свідомо обрати галузь фахової 
спеціалізації; 
трансформація змісту освіти на компетентнісних та ін-• 
теграційних засадах завдяки запровадженню компетент-
нісно орієнтованих стандартів; 
створення нових організаційно-педагогічних систем, які • 
розширюють можливості вільного переміщення учнів 
між різноманітними освітніми та професійними напря-
мами підготовки;
трансформація профільного навчання в школі в багато-• 
компонентну модель поєднання загальноосвітньої та 
професійної підготовки, де кожен учень може обрати 
власну траєкторію здобуття загальної середньої освіти у 
поєднанні зі здобуттям професії.
До внутрішніх чинників реформування української 

школи передусім слід віднести недостатню відповідність 
змісту, організації і результатів шкільного навчання стра-
тегічній потребі виховання інноваційної, патріотично нала-
штованої особистості, здатної до сприйняття і творення про-
дуктивних змін і нововведень у різних галузях економіки і 
суспільного життя як запоруки конкурентоспроможності 
України в динамічному світі і, власне, її існування як неза-
лежної держави. 

Серед нерозв’язаних проблем також – недосконалість 
змісту шкільної освіти, недостатня його орієнтованість на 
формування здатності використовувати здобуті знання в жит-
ті і практичній діяльності; істотні прогалини в оснащенні 
шкіл необхідними засобами навчання, створенні ефективного 
освітнього середовища з використанням ІКТ; відсутність за-
гальнодержавної системи моніторингу якості середньої осві-
ти як основи для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень щодо її подальшого розвитку; незадовільна реалізація 
здоров’язбережувальної функції школи тощо. Проблемним 
залишається також питання фінансування загальної середньої 
освіти. Так, за останні п’ять років загальні бюджетні видатки 
на неї скоротилися на 0,6 відсотка, з 3 відсотків від ВВП у 
2010 році до 2,4 відсотки у 2015 році [3]. 

Вирішення цих проблем середньої освіти лежить не 
лише в площині політичних рішень, зокрема прийняття 
Закону України “Про освіту”, але має також аспект наукового 
обґрунтування і методичного забезпечення трансформацій-
них процесів в освіті. Базовий закон “Про освіту”, концепції 
МОН і НАПН щодо реформування освіти, інші документи 
задають стратегічні напрями реформування цієї важливої 
ланки освіти. Зупинимось на основних із них.

Реформа передбачає зміну цілей та основних завдань 
початкової і загальної середньої освіти відповідно до сучас-
ної парадигми освіти і світових тенденцій розвитку освітніх 
систем. Нікого – ні батьків, ні вчителів, ні директорів шкіл, 
ні суспільство загалом не влаштовує стан нинішньої україн-
ської школи. Кардинальні позитивні зміни в шкільній освіті, 
яких очікує суспільство, окрім змін у державній політиці 
передбачають окреслення базових цінностей її подальшого 
розвитку, які утверджують соціально і особистісно значущий 
сенс здобуття освіти, побудови такої системи цінностей, яка 
слугує основою навчання, виховання і розвитку дітей на всіх 
етапах шкільної освіти, стає мотивом і регулятором пізна-
вальної діяльності учнів, визначає ставлення до себе, інших 
людей, суспільства, Батьківщини, світу загалом.

Сучасна школа повинна забезпечувати:
різнобічний розвиток школяра як цілісної особистості • 
в духовному, інтелектуальному, емоційному, фізичному, 
моральному і психічному проявах;

виховання школяра як національно свідомої, патріотич-• 
но налаштованої, вільної, демократичної, соціально ак-
тивної особистості;
формування в учнів природничо-наукового і гуманітар-• 
ного світогляду, наукового стилю мислення, здатності до 
інноваційної діяльності;
формування особистісних якостей, які забезпечують • 
успішну соціально-психологічну адаптацію в суспіль-
стві, готовність до подальшої неперервної освіти впро-
довж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на 
ринку праці;
формування ключових компетентностей, навичок • 
ХХІ сто  ліття, необхідних кожній людині для її успішної 
життєдіяльності в сучасному світі; 
вироблення навичок здорового способу життя та цінніс-• 
ного ставлення до здоров’я.
Стрижневим вектором системи цінностей передусім є 

цінності дитиноцентрованої освіти [5]. Окрім гуманізації 
відносин і середовища, це передбачає якнайповніше і точні-
ше врахування природних основ дитячого розвитку – індиві-
дуальних, фізичних, психічних, пізнавальних особливостей 
і можливостей дітей, їхніх здібностей та інтересів, освітніх 
потреб. Разом із родиною школа має стати тим середови-
щем, яке змалечку утверджує цінність власного здоров’я 
і здоров’я інших людей у всіх його вимірах. Гуманістичні 
цінності сприятимуть зміцненню духовного зв’язку різних 
поколінь, збереженню історичної пам’яті, консолідації сус-
пільства навколо захисту інтересів дитинства. 

Сучасна школа має стати осередком культурно-ос-
вітнього середовища, що передбачає підвищення загальної 
культури усіх суб’єктів освітнього процесу і самоцінності 
кожної особистості, виховання на національних і загально-
людських цінностях. Такий її статус ґрунтується не лише 
на здобутих людством знаннях, а й на здатності створювати 
нове, виявляти інноваційне мислення. Тому культурологічна 
функція шкільної освіти передбачає оновлення її змісту на 
засадах гуманітаризації, розкриття взаємозв’язку людини з 
природою і суспільством, виховання громадянської та еко-
логічної відповідальності.

У сучасному світі важливою є мовна культура учнів як 
особистісна і суспільно значуща цінність, що передбачає на-
лежне володіння державною мовою та здатність спілкуватися 
іноземною мовою. Особливої ваги в умовах Європейського ви-
бору України, відкритості світу набуває формування у шкіль-
ному віці толерантності, яка виявляється у прийнятті і пра-
вильному розумінні багатоманітності культур різних народів, 
форм і способів виявлення людської індивідуальності, вива-
женому сприйнятті різних думок і точок зору. У педагогічно-
му контексті це передбачає сформованість у вихованців умінь 
безконфліктного життя у класі, родині, суспільстві. Діти вихо-
вуються у відкритому соціумі, тому усвідомлення ними прав 
і обов’язків щодо ставлення до інших людей, набуття досвіду 
міжкультурного спілкування, оволодівання мовним і культур-
ним словником демократичного суспільства є обов’язковою 
складовою ціннісного виміру сучасної школи.

Інструментальною основою втілення окресленого кола 
цінностей у шкільний простір стають ключові компетент-
ності, які поєднують навчальний, виховний і розвивальний 
потенціали шкільної освіти, визначають нову філософію 
освіти, яка ґрунтується на ідеях якості, результативності, 
особистісній зорієнтованості змісту і результатів, техноло-
гічно забезпечує реформування загальної середньої освіти. 

Таким чином, нова українська школа має готувати сво-
їх вихованців до життя в демократичному громадянському 
суспільстві, розвивати у них креативність та ініціативність, 
формувати уміння критично мислити, приймати адекватні 
рішення і нести за них відповідальність, мотивувати до на-
вчання впродовж життя, виховувати громадянина і патріо-
та України, толерантну особистість, здатну спілкуватися і 
взаємо діяти з представниками різних культур. 

Нові цілі української школи потребують модернізації 
змісту освіти. Це вимагатиме створення принципово нових 
стандартів початкової і загальної середньої освіти, які мають 
ґрунтуватися на особистісно орієнтованому і компетентніс-
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ному підходах до навчання, враховувати вікові особливості 
фізичного, розумового і психічного розвитку дитини на кож-
ному з рівнів освіти, орієнтуватися на здобуття школярами 
умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної 
самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, 
громадській активності. 

Зміст початкової і середньої освіти повинен задоволь-
няти освітні потреби кожної дитини відповідно до її інтер-
есів, здібностей, життєвих намірів. З огляду на це необхідно 
розширити академічну свободу та автономність навчального 
закладу у формуванні власних освітніх програм, які повин-
ні передбачати індивідуалізацію, диференціацію і варіатив-
ність здобуття освіти, враховувати індивідуальний стиль і 
траєкторію навчання кожного учня. Водночас, на нашу дум-
ку, мають існувати типові освітні програми як орієнтир для 
масового використання їх у шкільній практиці. 

Таким чином, модернізація змісту загальної середньої 
освіти здійснюється відповідно до таких основних пріорите-
тів – особистісної та компетентністної орієнтованості, спря-
мованості на гармонійний розвиток дитини, гуманітаризації 
та фундаменталізації змісту, його міжпредметної інтеграції, 
доступності, посилення діяльнісного і креативного складників 
змісту, його виховного потенціалу, зокрема в напрямі грома-
дянського і національно-патріотичного виховання учнів [6].

Цільові і ціннісні трансформації сучасної освіти ви-
магають запровадження адекватної структури української 
школи, що передбачено новим базовим законом «Про осві-
ту». Зважаючи на те, що повна загальна середня освіта згід-
но з Міжнародною стандартною класифікацією освіти та 
Національною рамкою кваліфікацій охоплює три рівні осві-
ти, у базовому Законі України «Про освіту» закладено таку 
структуру української школи:

початкова школа  (1-4 кл.), яка забезпечує різно-
бічний розвиток дитини відповідно до її вікових та індиві-
дуальних психофізіологічних особливостей, формування 
необхідних базових компетентностей, життєвих і соціаль-
них навичок, які потрібні для продовження навчання на на-
ступному рівні; 

гімназія  (5-9 кл.) є загальним типом закладу ба-
зової загальної середньої освіти, а не різновидом ЗНЗ з по-
глибленим вивченням окремих предметів, як це має місце 
зараз. Тут закладається той універсальний, спільний для 
всіх загальноосвітній фундамент, необхідний і достатній 
для розуміння сучасного світу і усвідомленого функціону-
вання в ньому, реалізації кожним учнем у подальшому своїх 
особистих освітніх, професійних і загалом життєвих планів. 
Основною характеристикою освіти на цьому рівні є її ціліс-
ність, фундаментальність і відносна завершеність;

ліцей  (10-12 кл.) є закладом середньої освіти, який 
забезпечує профільне навчання учнів відповідно до їхніх 
освітніх потреб, інтересів і здібностей. Залежно від профіль-
ного спрямування цей тип закладу освіти надає можливість 
здобувати повну загальну середню (академічні ліцеї) та/або 
професійну освіту (професійні ліцеї та коледжі). 

Таким чином, на третьому рівні освіти залежно від на-
пряму профілізації вирізняють академічні ліцеї, які надають 
повну загальну середню освіту за певним спрямуванням 
профілізації відповідно до галузей знань або освітніх галу-
зей, і професійні ліцеї та коледжі, які здійснюють професій-
ну підготовку молоді з певної професії/кваліфікації, а також 
надають повну загальну середню освіту або обмежуються 
лише професійною підготовкою робітничих кадрів.

Така структура школи відповідає Міжнародній стандарт-
ній класифікації освіти в редакції 2011 року [7] і знімає низку 
суперечностей, які нині існують в системі середньої освіти. 

У школі має утвердитися новий тип навчання – ін-
новаційне навчання, яке на відміну від традиційного, на-
ціленого в основному на освоєння і підтримку наявних 
здобутків цивілізації, формує особистість, здатну вносити 
інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успіш-
но розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед 
окремою людиною, так і перед суспільством. Таке навчання 
передбачає постійне залучення учнів до активної навчально-

пізнавальної діяльності, що характеризується інтенсивною 
багатосторонньою комунікацією суб’єктів діяльності, обмі-
ном інформацією, результатами діяльності учнів між собою 
і вчителем. Воно спонукає їх до ініціативності, творчого під-
ходу та активної позиції у всіх видах зазначеної діяльності, 
передбачає не отримання, а здобування знань і вмінь, кон-
струювання власного образу світу, формування ключових 
компетентностей самим учнем, що значно підвищує резуль-
тативність освітнього процесу. 

Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, резуль-
тати такого навчання полягають у значно глибшому й усві-
домленому розумінні учнями сутності вивченого, сформова-
ності умінь самостійно аналізувати і оцінювати інформацію, 
формулювати висновки, аргументовано відстоювати свої 
погляди, поважати альтернативну думку, працювати в гру-
пі, будувати конструктивні стосунки з її членами і визначати 
своє місце в ній. Як правило, інформаційно-освітнє середо-
вище такого навчання ґрунтується на широкому використан-
ні інформаційно-комунікаційних технологій і “зануренні” 
школярів в атмосферу самостійного пошуку і творчості.

Навчально-виховний процес у школі ґрунтується на за-
провадженні компетентнісно орієнтованих методик і 
технологій навчання та оцінювання результатів навчан-
ня, варіативності форм і методів навчання учнів, створенні 
інформаційно-освітнього середовища, зокрема з використан-
ням інформаційно-комунікаційних технологій, яке враховує ві-
кові і пізнавальні особливості дітей та їхні здібності, інтереси 
й освітні потреби. З цією метою в структурі повної середньої 
освіти на кожному її рівні виокремлюються цикли, що зумов-
лені психофізіологічними чинниками навчальної діяльності 
учнів, характерними для даного етапу розвитку дитини. 

У початковій школі це адаптаційно-ігровий (1-2 кл.) 
і базовий (3-4 кл.) цикли. Перший мотивує і готує дітей 
до успішного навчання в школі. На цьому етапі навчання 
особлива увага надається індивідуальній роботі з дітьми з 
метою вирівнювання їхніх стартових освітніх здобутків, 
сенсорному розвитку, формуванню загальнонавчальних 
умінь, виявлення індивідуальних особливостей, здібностей і 
схильностей учнів, їхніх пізнавальних інтересів. Характерні 
для дітей цього віку цілісність сприйняття навколишнього 
світу та пріоритетність гри серед усіх видів діяльності зу-
мовлюють конструювання змісту і організацію навчання на 
інтегративній основі з переважанням ігрових методів.

У 3-4 класах продовжується набуття досвіду соціаль-
ної взаємодії, оволодіння розгорнутою навчальною діяль-
ністю, уміннями працювати самостійно і в групі, виховання 
морально-етичних цінностей тощо. 

Така циклічна організація освітнього процесу продо-
вжується на наступних рівнях середньої освіти, в гімназії і 
ліцеї, створюючи дидактичні умови більш легкої адаптації 
школяра до кожного наступного етапу навчання. Це спри-
яє розвитку дитини відповідно до її здібностей, інтересів 
та освітніх потреб, забезпечує відповідність пізнавальних 
можливостей учнів досягненню оптимальних освітніх ре-
зультатів. Ці аспекти організації освітнього процесу в школі 
докладно висвітлені в Концепції середньої загальноосвіт-
ньої школи України [1, с.11-18].

Для дітей з особливими освітніми потребами в систе-
мі загальної середньої освіти передбачається інклюзивне на-
вчання, завдяки якому дитина отримує індивідуально орієнто-
вану педагогічну, психологічну і реабілітаційну допомогу. На 
кожному з рівнів освіти для учнів з особливими потребами за-
проваджується індивідуальна програма розвитку, в якій відо-
бражаються, крім освітніх, корекційно-реабілітаційні заходи і 
додаткові послуги психолого-педагогічного супроводу відпо-
відно до можливостей та особливих потреб дитини. 

Ніяка освітня реформа, якою б змістовною і доскона-
лою вона не була, не дасть належного результату, якщо її 
ідея ми не переймуться вчителі і директори шкіл, якщо вона 
не захопить їхні серця і душі. 

Насамперед, на нашу думку, необхідно переглянути 
концептуальні засади підготовки педагогічних працівни-
ків до роботи в умовах нової української школи. Адже осо-
бистісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний під-
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ходи, покладені в основу реформування середньої освіти, 
потребують відповідної готовності і здатності вчителів до їх 
упровадження. Нова школа потребує нового вчителя, який 
здатний стати провідником змін.

Зараз Науково-методичною радою МОН України ве-
деться масштабна робота щодо розроблення стандартів ви-
щої освіти, зокрема з педагогічних спеціальностей. Жваві 
дискусії, які точаться навколо освітніх стандартів у соціаль-
них мережах, вказують на те, що не всі вчителі і викладачі 
педагогічних навчальних закладів розуміють нову методо-
логію освітніх стандартів, тобто націленість на кінцеві ре-
зультати, на здобуття професійних компетентностей, а не на 
перелік дисциплін, серед яких кожен з них хотів би бачити 
свій предмет, який він викладає впродовж багатьох років. 
Мій багаторічний досвід викладача педуніверситету і голови 
ДЕК указує на те, що випускники – майбутні вчителі добре 
засвоюють знання з тієї чи іншої дисципліни, проте прак-
тично не володіють сучасними педагогічними технологіями, 
інколи навіть не знають про них. Вони не спроможні спроек-
тувати свою діяльність в інших дидактичних системах, крім 
класно-урочної, не володіють тестовими технологіями ЗНО, 
не можуть розрізнити формувальне і підсумкове оцінювання 
і застосувати їх в конкретній ситуації. Складається таке вра-
ження, що підготовка вчителів і керівників шкіл не змінила-
ся з часів минулого, а то й позаминулого століття.

У зв’язку з реформуванням середньої освіти варто гово-
рити про нову роль учителя в умовах нової української шко-
ли. Автономія навчального закладу надає вчителеві академіч-
ну свободу у виборі методів і технологій навчання, програм, 
підручників і навчальних посібників, побудови авторських 
освітніх програм. Учитель з транслятора і джерела знань має 
стати наставником і помічником учня у виборі ним власної 
освітньої траєкторії, допомогти йому виявити і розвинути 
свої таланти і здібності, визначитися у майбутньому життєво-
му шляху. Для цього він повинен не лише володіти сучасними 
педагогічними технологіями, умінням управляти індивідуалі-
зованим освітнім процесом, але й бути обізнаним з різними 
психологічними теоріями індивідуальної і групової роботи з 
учнями, мати відповідні навички впливу на дитину. 

Насамкінець зазначимо, що окреслені стратегічні пріори-
тети розвитку української школи не вичерпують усе розмаїття 
проблем реформування загальної середньої освіти. Тут позна-
чені лише основні з них, які стосуються науково-методичного 
забезпечення оновлення української школи у контексті кон-
цептуальних положень, реалізованих у новому Законі України 
“Про освіту”, концепціях МОН і НАПН України. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ В 
УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье обозначены стратегические приоритеты раз-
вития украинской школы в условиях реформирования об-
разования, которые исходят из основных положений ново-
го базового Закона Украины «Об образовании». Основное 
внимание уделено научно-методическому обеспечению 
трансформационных процессов реформирования началь-
ного и общего среднего образования. Среди главных стра-
тегических приоритетов определено: чёткая ориентация 
на базовые ценности развития образования, модернизация 
содержания образования, внедрение адекватной структу-
ры украинской школы, возвращение к 12-летнему сроку 
получения полного среднего образования, опора на инно-
вационное обучение как новый тип организации учебного 
процесса, применение компетентностно-ориентированных 
методик и технологий обучения и оценивания результатов 
обучения, усовершенствование подготовки педагогических 
кадров, способных стать проводниками изменений.

Ключевые слова: реформа образования, школа, раз-
витие, приоритеты. 
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PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN 
EDUCATION IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL REFORM

The thesis identifi es strategic priorities for the development 
of Ukrainian school in conditions of reforming education, who 
come from the basic provisions of the new basic law of Ukraine 
“On Education”. Focus on the scientifi c and methodological 
support of the transformational processes of reforming primary 
and secondary education. The main strategic priorities: the basic 
value orientation of educational development, modernization of 
educational content, the implementation of an adequate struc-
ture of Ukrainian school, the transition to the secondary educa-
tion during 12 years, reliance on innovative learning, the appli-
cation of new methods and technologies of teaching and assess-
ing learning outcomes, competence approach, improvement of 
teacher training, capable of becoming agents of change. 
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