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Нова українська школа



Дорожня карта реформи  
базової та старшої школи
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Структура Дорожньої карти  
реформи базової  
та профільної школи

Що треба зробити і як

Що зроблено

Бачення кінцевого результату реформи 
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Узагальнений графік  
запровадження реформи



Основні напрямки реформи НУШ

Оновлення  
змісту освіти
Компетентнісний зміст освіти  
готує до сучасного життя

Професія вчителя  
приваблює найкращих 

Професійний  
розвиток учителів

Сучасна мережа шкіл

Формування  
мережі шкіл

Впровадження інклюзії
Інклюзія втілюється 
практично 

Сфера освіти цифровізована 
наскрізно

Цифровізація

Система оцінювання якості  
дає змогу ухвалювати  
ефективні рішення

Оцінювання якості освіти 



Школа — директори,  
завучі, вчителі — ключ  
до впровадження змін

Вищі рівні управління мають забезпечити їх:

постійним  
зворотнім 
зв’язком

чіткою комунікацією  
з доступним  
поясненням

ресурсами



Компетентнісний зміст освіти  
готує до сучасного життя
 МЕТА:  Зміст середньої освіти відповідає потребам дітей, сприяє їх 
особистісній і професійній самореалізації, готує до життя у ХХІ столітті.

Впровадження  
нових державних 

стандартів

КМУ/МОН/УІРО/ 
ІМЗО/ОДА/ОМС

КМУ/МОН/ 
ІМЗО/УІРО КМУ/МОН КМУ/МОН/ 

УІРО/ІМЗО

Створення системи 
формувального 

оцінювання

Децентралізація 
ринку освітніх 

ресурсів

Профілізація  
у старшій  

школ



Вищі рівні управління  
мають забезпечити:

МОН  
КМУ

Повноцінні навчально-методичні комплекти для учнів та вчителів

Конструктор навчальних програм

Чіткі інструменти для формувального оцінювання

Реальна профорієнтація

Гармонізація стандартів 
вищої освіти та старшої 

профільної школи

Збільшення часу на вивчення 
профільних дисциплін

УІРО/
ІМЗО

Управління освіти 
(ОДА/ОМС)



Нові повноваження 
закладів освіти:

Побудова власної  
освітньої програми 

(формування м’яких  
навичок через социально-

емоційне навчання)

Власна система 
формувального  

оцінювання

Вибір  
навчально- 
методичних  
комплектів



Оновлення змісту освіти 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

старт пілоту НУШ у базовій школі

• зміна системи закупівлі підручників
• старт НУШ для всіх 5 класів країни
• затверджено Концепцію старшої профільної школи

затверджено Державний стандарт старшої профільної школи

типові освітні програми для професійних  
та академічних ліцеїв

старт пілоту НУШ у старшій  
профільній школі

проведення ДПА після 9 класу у формі ЗНО

НУШ в усіх 10 класах

перший 
12-й клас 

НУШ



Професія вчителя  
приваблює найкращих
 МЕТА:  Залучення високопрофесійних учителів, які мотивують, розуміють 
і поважають учнів, розкривають їхній потенціал, дають змогу кожній дитині 
зрозуміти, чого і в який спосіб їй краще вчитися в сучасному світі та в майбутньому.

Підвищення  
оплати праці 

вчителів

Підготовка 
майбутніх  
учителів

Підвищення  
кваліфікації учителів  

та директорів шкіл

ВРУ/КМУ КМУ/МОН МОН/ОДА/ОМС



Кабінету Міністрів України забезпечити  
до 2023 року поетапну реалізацію положення 
частини другої статті 61 цього Закону, 
передбачивши при цьому щорічне збільшення 
посадового окладу педагогічного працівника 
найнижчої кваліфікаційної категорії  
до чотирьох прожиткових мінімумів  
для працездатних осіб.

перехідні положення Закону «Про освіту»



«Гроші ходять за вчителем» — 
педагоги мають отримати 
можливість самостійно 
обирати, де та як підвищувати 
кваліфікацію. МОН має 
забезпечити чіткі критерії 
якості курсів підвищення 
кваліфікації вчителів  
для провайдерів, які  
не мають ліцензії

КМУ/ОМС/ заклади освіти



Освітні програми мають  
включати не тільки оновленні знання, 
але й уміння їх застосовувати, а також 

м‘які соціально-емоційні навички. 

Повноцінні  
навчально-методичні 
комплекти для учнів  

та вчителів

КОНСТРУКТОР  
НАВЧАЛЬНИХ  

ПРОГРАМ

МОН та КМУ у партнерстві  
з громадським сектором:



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

• дистанційний курс та очні тренінги  
для вчителів-предметників НУШ

• навчання керівників шкіл
• нові стандарти за спеціальністю 014 «Середня освіта»
• старт педагогічної інтернатури

• підвищено оплату праці освітян  
(відновлення дії Постанови КМУ від 10.07.19 р. No 822)

• завершення масової підготовки вчителів НУШ
• запуск демонополізованого підвищення кваліфікації

підвищення кваліфікації вчителів та  
керівників академічних і професійних ліцеїв

завершено обов’язкове підвищення 
кваліфікації педагогів базової школи

завершено підготовку вчителів та керівників академічних і професійних ліцеїв



Формування сучасної мережі шкіл

 МЕТА:  Мережа закладів загальної середньої освіти, дає можливість отримувати якісну освіту 
всім здобувачам, незалежно від місця проживання, у тому числі – з особливими освітніми 
потребами. У закладах освіти створено безпечне та сучасне навчальне середовище.

Створення необхідної нормативної 
бази (концепція профільної  

освіти, нові нормативи, оновлення 
підходів щодо фінансування)

Формування моделей 
шкільних мереж в 
областях (аналіз-

візуалізація-обговорення)

Створення сучасного 
навчального середовища 

(сучасне обладнання-
безпека-інтернет)

КМУ ОМС/ОДА КМУ/ОДА/ОМС



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

остаточне ухвалення рішень про оновлення  
(створення) шкільних мереж

повноцінне забезпечення  
широкосмуговим Інтернетом

моделювання та створення мережі  
ліцеїв старшої профільної школи

• реформування системи оплати праці  
педагогічних та науково-педагогічних працівників  
у майбутніх ліцеях старшої профільної школи

• завершення формування мережі, кадрового 
складу й обладнання профільних ліцеїв

Сучасна мережа шкіл



Інклюзія втілюється практично
 МЕТА:  Створення в усіх закладах середньої освіти інклюзивного 
безпечного освітнього середовища, яке відповідає інтересам усіх  
учнів, у тому числі учнів з особливими освітніми потребами.

Модернізація 
законодавства

Формування 
інклюзивної 

компетентності 
освітян

Посилення 
інституційної 
спроможності  

ІРЦ

Популяризація 
інклюзивної 

освіти

ВРУ/КМУ МОН/УІРО/ІМЗО МОН/ОДА/ОМС КМУ/МОН/УІРО



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

навчально-методичне забезпечення, що охоплює потреби  
учнів з ООП (підручники, програми, інші навчальні продукти)

• інформаційно-просвітницька кампанія 
• підвищення кваліфікації з питань інклюзії за новими типовими програмами
• національний координаційний центр підтримки мережі ІРЦ



Сфера освіти  
цифровізована наскрізно

 МЕТА:  Наскрізна цифровізація освіти на всіх її рівнях.

Розроблення  
нормативно-правової  

бази (політика/підходи  
до моніторингу)

Розбудова  
цифрової  

інфраструктури

Формування інформаційно-цифрової 
компетентності (стандарти/

програми/підвищення  
кваліфікації вчителів)

КМУ/МОН КМУ/МОН/ОДА/ОМС МОН/УІРО/ІМЗО/ОДА/ОМС



Усі учасники системи освіти 
об’єднані в єдину цифрову 
систему, яка надає доступ до 
освітніх ресурсів та сервісів, 
забезпечує їм віддалений обмін 
інформацією та співпрацю



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

• розпочато впровадження Концепції  
цифрової трансформації освіти

• впроваджена й наповнена якісним контентом  
Національна освітня електронна платформа

• створено єдину системи електронного управління    
та електронного документообігу в ЗСО 

• проведення ДПА в електронному форматі

Цифровізація освіти



Система оцінювання якості дає змогу 
ухвалювати ефективні рішення
 МЕТА:  Стабілізована й гармонізована система підсумкових оцінювань  
на ключових етапах загальної середньої освіти.

Переформатування 
чинної системи 

підсумкового 
оцінювання

Покращення методичної підтримки 
проведення зовнішнього та 

внутрішнього оцінювання якості 
освітньої діяльності шкіл

Запровадження  
тестувань  

у цифровому  
форматі

КМУ/МОН/УЦОЯО МОН/ДСЯО/УЦОЯО КМУ/МОН/ УЦОЯО



Освітні управлінці отримують 
об’єктивні дані про стан якості 
освіти, ухвалюють на основі них 
ефективні рішення  
для її підвищення.



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

• участь у міжнародному дослідженні PISA-2022
• проведення загальнодержавного зовнішнього     

моніторингу якості початкової освіти

проведення Міжнародного порівняльного оцінювання  
тенденцій у природничо-математичній освіті (TIMSS)

проведення моніторингових досліджень  
на комп’ютерній основі серед учнів 6-х класів

участь у міжнародному дослідженні PISA-2025

• проведення моніторингових досліджень на     
комп’ютерній основі серед учнів 8-х класів

• працює мережа Екзаменаційних центрів  
(тестування на комп’ютерній основі)

Оцінювання якості освіти




