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Психологічні аспекти нового проекту стандарту початкової 

освіти 
 

Викл. психології – Кривенко-Камінська О. Ю. 

Після перемоги Революції гідності в 

Україні задекларовано широкомасштабну 

освітню реформу, яка мала б подолати кризу 

ідентичності та довіри, відповісти на глобальні 

виклики з урахуванням доконаного 

Європейського вибору України та забезпечити 

розвиток освіти в умовах змін. 

 В умовах модернізації загальної освіти 

пріоритетною метою початкової ланки загальної 

освіти є розвиток компетентної особистості, що з початком навчальної діяльності 

готова взаємодіяти з оточуючим середовищем та володіти всіма необхідними 

навичками та вміннями для навчання у середній школі. На сучасному етапі розвитку 

вітчизняної та світової педагогічної думки дедалі більшого поширення набуває 

компетентнісний підхід, який визначає цілі навчання через поняття “компетенції”. 

Ще у 70-ті роки В. Сухомлинський писав: 

“Найважливіше завдання початкової  школи 

– дати учням певне коло міцних знань і 

вмінь. Уміння вчитися включає в себе низку 

вмінь, пов’язаних з оволодінням знаннями: 

вміння читати, писати, спостерігати явища 

навколишнього світу, думати, висловлювати 

свою думку. Ці вміння є, образно кажучи, 

інструментами, без яких неможливо 

оволодіти знаннями”. 

    Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та 

шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти 

впродовж дорослого життя.  Тому завдання  психологів та соціальних педагогів 

освітніх закладів – це створення  комфортних психологічних умов, що є 

фундаментом успішності дитини в умовах Нової української школи. 

Ідейні засади  

 

Проект Стандарту початкової освіти розроблено на теоретичному і 

світоглядному фундаменті класичної та сучасної педагогіки України і світу, а також 

на основі аналізу впровадження провідних українських та світових інноваційних 

практик в освіті.  

 

Психологічні аспекти 

нового проекту Стандарту 

початкової освіти

Кривенко-Камінська О. Ю.



2 
 

Мета початкової освіти  

 

Метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини 

відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, 

підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, 

творчості та допитливості. 

 

Принципи 

 

Проект Стандарту початкової освіти ґрунтується на 

таких принципах: 

 

1. Презумпція талановитості дитини. Забезпечення 

рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм 

дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей 

на підставі попереднього відбору на індивідуальному, 

груповому та інституційному рівнях. 

 

2. Цінність дитинства. Відповідність освітніх вимог віковим особливостям 

дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема і гру. 

 

3. Радість пізнання. Організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість 

дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову 

активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі 

дослідницької та проектної діяльності. 

  

4. Розвиток особистості. Замість “навченої безпорадності” – плекання 

самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/ вчительки 

розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі. 

 

5. Здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов для 

фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей 

молодшого шкільного віку.  

 

6. Безпека. Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на 

безпечне місце, де немає насильства і цькування. 

 

Стандарт початкової освіти передбачає організацію освітнього процесу із 

застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі та з 
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переважанням ігрових методів у першому циклі (1–2 класи) та на інтегровано-

предметній основі у другому циклі (3–4 класи). 

Інтегруються сім освітніх галузей у курс “Я досліджую світ”. Список цих 

галузей такий:  

 Мовно-літературна 

 Математична 

 Природнича 

 Технологічна 

 Інформатична 

 Соціальна і здоров’язбережна 

 Громадянська та історична 

Назва освітньої галузі Індекс у таблиці державних вимог до 

обов’язкових результатів навчання 

1.  Мовно-літературна:  

    1.1. Українська мова і література, мови і 

літератури національних меншин 

    1.2. Іншомовна освіта  

 

МОВ 

 

ІНО 

2. Математична МАО 

3. Природнича ПРО 

4. Технологічна ТЕО 

5. Інформатична ІФО 

6. Соціальна і здоров’язбережна СЗО 

7. Фізкультурна ФІО 

8. Громадянська та історична ГІО 

9. Мистецька МИО 

2МАО 3.4-1
Цифра на початку індексу вказує на порядковий номер

року навчання (класу). У цьому разі – другий клас.

Скорочений буквений запис означає освітню галузь (у
цьому разі – математична).

Перша цифра після буквеного запису до крапки означає
порядковий номер загальної цілі, на реалізацію якої
спрямований конкретний очікуваний результат.

Цифра після крапки означає порядковий номер
загального очікуваного результату, з яким
співвідноситься конкретний очікуваний результат.

Після дефісу – порядковий номер конкретного очікуваного
результату.

 

Інтегруються сім освітніх галузей у 
курс “Я досліджую світ”

1. Мовно-літературна

2. Математична

3. Природнича

4. Технологічна

5. Інформатична

6. Соціальна і здоров’язбережна

7. Громадянська та історична
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ЗАГАЛЬНІ  ЦІЛІ
Учень/учениця:
1. Аналізує ситуації і виокремлює проблеми,

які можна розв’язувати із застосуванням
математичних прийомів; розмірковує,
висуває гіпотези, обґрунтовує, логічно їх
доводить або спростовує.

2. Моделює процеси і ситуації, що
відбуваються в природі і суспільстві;
використовує різні джерела інформації.

3. Розробляє стратегії (плани) розв’язання і
розв’язує різні проблемні завдання,
використовуючи, зокрема, і засоби
інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Оцінює необхідність та пізнає форми
об’єктів, просторові відношення у
навколишньому світі для розв’язання
життєвих проблем та завдань.

 

У проекті Стандарту початкової освіти розглядаються такі наскрізні вміння в 

розвитку: 

1. Розв’язую проблеми  

2. Критично мислю 

3. Творчо мислю (креативність) 

4. Співпрацюю 

5. Ефективно спілкуюся 

6. Розвиваю власний емоційний інтелект 

7. Досліджую 

Наскрізні вміння
1. Розв’язую проблеми

2. Критично мислю

3. Творчо мислю (креативно)

4. Співпрацюю

5. Ефективно спілкуюся

6. Розвиваю власний емоційний інтелект

7. Досліджую

8. Організовую свою діяльність

9. Рефлексую

10. Читаю вдумливо
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8. Організовую свою діяльність 

9. Рефлексую 

10. Читаю вдумливо 

Учень у новій школі 

Законопроект визнає дистанційне 

(коли учень вчиться в школі через інтернет), 

екстернатне (коли школяр самостійно 

оволодіває навчальним матеріалом), сімейне 

або домашнє навчання (коли освіту 

забезпечують батьки) та педагогічний 

патронаж (якщо дитина за станом здоров’я 

не може відвідувати заняття в школі, то за 

нею закріплюють вчителя, який навчає її 

вдома). 

Ці форми освіти дозволять дитині вчитись або вдома (самостійно, з батьками 

чи дистанційно в школі), або з репетиторами чи тьюторами, або в альтернативній 

школі.  

У законопроекті також виписані права 

батьків. З важливих: завчасно отримувати 

інформацію про заплановані та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні 

заходи, дослідження, обстеження, педагогічні 

експерименти – та надавати згоду (або незгоду) на 

участь дитини в них, а також брати участь у 

розробленні індивідуальної програми розвитку 

дитини та/або індивідуального навчального плану. 

Законопроект має змінити не лише те, 

що вчитимуть школярі – а й як. 

Він декларує дитиноцентризм та 

індивідуальну освітню траєкторію. Це 

означає, що спільно вчителі, батьки та учні 

зможуть обирати темп навчання, складність 

Права батьків

З важливих:

завчасно отримувати інформацію 
про заплановані та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, 
соціологічні заходи, дослідження, 

обстеження, педагогічні 
експерименти – та надавати згоду 

(або незгоду) на участь дитини в них, 
а також брати участь у розробленні 
індивідуальної програми розвитку 

дитини та/або індивідуального 
навчального плану.
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та заглиблення в той матеріал, який найбільш цікавий дитині. 

У Стандарті неодноразово вказується, що дитина має ставити запитання, а не 

“відповідати на запитання вчителя”. Адже вміння запитувати – одне з 

найважливіших. 

 

       

 

Що має знати майбутній вчитель? 

 

  

           Державний стандарт початкової освіти України, 

сформований на засадах особистісно-орієнтованого і 

компетентнісного підходів, зазначає, що  компетентність – набута у процесі 

навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, 

цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці; компетенція 

– суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері 

діяльності людини. У ньому також зазначається, що пріоритетом для молодшого 

школяра є оволодіння ключовими компетентностями. 

 Сама по собі  компетентність не є вродженою якістю особистості, а виникає 

та розвивається тільки як похідна від неперервного процесу навчання й розвитку. 

Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти передбачає формування та 

розвиток у дитини таких психологічних якостей, як відповідальність, впевненість, 

самоконтроль, вольові якості, адаптивність, емпатійність, терпимість, 

самоорганізованість. Формування цих якостей є компонентом розвитку та  

становлення особистості школяра. Також в компетентнісний підхід закладено 

розвиток у молодших школярів таких особистісних механізмів, як наслідування, 

ідентифікація, імітація, емпатія, рефлексія, образ “Я”, совість. 

 

Психологічний супровід – це система 

професійної діяльності психолога, направлена на 

створення соціально-психологічних умов для успішного 

навчання та психологічного розвитку дитини в 

ситуаціях шкільної взаємодії. Об’єктом шкільної 

психологічної практики виступає навчання та 

психологічний розвиток дитини в ситуації шкільної 

взаємодії, предметом – соціально-психологічні умови 

успішного навчання та розвитку. 

Психологічний супровід дає змогу здійснювати динамічне спостереження, 

моніторинг розвитку сфер пізнання, почуттів та емоцій дітей.  

Головною ціллю супроводу є побудова навчального середовища, що 

зорієнтоване на збереження психологічного, фізичного здоров’я; максимальний 

розвиток особистості та творчого потенціалу кожної дитини.  

В рамках компетентнісного підходу основними завданнями психологічного 

супроводу виступають:  

Психологічний супровід
– це система професійної
діяльності психолога,
направлена на створення
соціально-психологічних
умов для успішного
навчання та
психологічного розвитку
дитини в ситуаціях
шкільної взаємодії.



7 
 

1. Організація соціально-психологічних умов для психологічного розвитку 

дитини;  

2.  Спостереження за рівнем розвитку компетентностей. 

3. Діагностика розвитку компетентностей. 

4. Дослідження пізнавальної сфери молодшого школяра. 

5. Моніторинг розвитку емоційно-вольової сфери учнів – соціальної, 

рефлексивної та комунікативної компетентності.  

Психологічний супровід щодо формування компетентностей молодшого 

школяра визначається за трьома напрямами – когнітивно-операційний, 

культурно-поведінковий та громадянський, які є критеріями 

особистісно-компетентнісного розвитку молодшого школяра та в основі яких 

закладені складові – ключові компетентності та навички молодшого школяра. 

 У працях багатьох вітчизняних авторів (В. В. Давидов, Г. А. Цукерман, А. З. 

Зак, А. В. Захарова, Г. И. Катрич, П. В. Новиков, Л. И. Айдарова, М. Е. Боцманова 

та інших) рефлексія сприймається як новоутворення молодшого шкільного віку. 

Зміст рефлексії в молодшому шкільному віці, переважно, пов’язується зі здатністю 

дитини аналізувати підстави своєї діяльності. Розвиток рефлексивної свідомості 

молодшого школяра базується на зміні його позиції до навчальної роботи: зміни 

предмета самопізнання (перехід до оцінювання своїх переживань, своєї поведінки, 

свого “Я”); ставлення до себе (оцінка себе як суб’єкта діяльності та учасника 

взаємодії); ставлення до засобів самопізнання. 

Психологічний супровід компетентнісного підходу відмінний в різних класах 

початкової школи, що розрізняється за віковими особливостями, та направлений на 

різні зони розвитку компетентної особистості молодшого школяра.  

Як правило, при досягненні 6–7 річного віку 

діти приходять до першого класу та стають 

школярами. В перші місяці першого класу у 

школярів починають формуватися системи відносин 

дитини зі світом та самим собою, стійкі форми 

взаємовідносин з однолітками та дорослими та 

базові навчальні установки, які визначають в 

подальшому успішність шкільного навчання, 

ефективність стилю спілкування, можливості 

особистісної самореалізації в шкільному середовищі. Для першокласників 

характерний у першу чергу процес зміни з сюжетно-рольової ігрової діяльності на 

навчальну. Діти стикаються з новими умовами, вимогами, починають освоювати 

рефлексивні вміння – усвідомлюють свої емоційні стани та засвоюють навички їх 

контролю. Проте у більшості молодших школярів ще відсутні навички 

самоконтролю. В першому класі йде активний розвиток мовно-мисленнєвих 

механізмів дитини. Психологічний супровід школярів першого класу полягає в першу 

чергу, в діагностиці розвитку когнітивних навичок та здібностей, що визначають 

готовність дітей до школи, супровід адаптації школярів до 1 класу, супровід 

соціальної обізнаності першокласників. Головною ціллю супроводу в цей віковий 

період – створення соціально-психологічних умов, що дозволяють дитині успішно 

функціонувати та розвиватися в шкільній системі відносин. Здійснюється виявлення 

6-7 років (перший клас)
Мета психологічного супроводу –

формування у дитини стійкої навчальної
мотивації на фоні позитивної
“Я-концепції”, стійкої самооцінки та
низького рівня шкільної тривожності.

Завдання –

1. Діагностика розвитку когнітивних
навичок та здібностей, що визначають
готовність дітей до школи.

2. Супровід адаптації школярів до 1 класу.

3. Супровід соціальної обізнаності.
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психологічних особливостей дитини, налаштування навчально-виховного процесу 

під її індивідуальні особливості, допомога дитині сформувати соціальні та 

комунікативні компетентності та внутрішні психологічні механізми, необхідні для 

успішного навчання та спілкування в шкільному середовищі. Основним завданням в 

першому класі перед дитиною за допомогою вчителя та психолога стоїть 

формування у дитини стійкої навчальної мотивації на фоні позитивної 

“Я-концепції”, стійкої самооцінки та низького рівня шкільної тривожності. 

Другий клас, на який припадають діти віком 7–8 

років, відповідно до теорії вікового розвитку, 

запропонованої Л. С. Виготським і розвиненою його 

учнями (О. Н. Леонтьєв, Д. Б. Эльконин,Л. И. Божович, 

А. В. Петровський, Д. І. Фельдштейн, В. І. Слободчиков 

та ін.) є стабільним періодом. Він передбачає 

поступовий розвиток психіки і особистісних якостей 

дитини, поступове накопичення їм знань, умінь, досвіду. 

До найбільших новоутворень цього віку дослідники 

відносять: рефлексію, тобто датність оцінювати власні дії, вміння аналізувати. В 

цьому віці за Л. І. Божович прискорюються темпи соціалізації та починається 

усвідомлення “соціального Я” і формування індивідуально-типологічних соціальних 

ролей (стереотипів). У цьому віці в першу чергу розвиваються у школярів 

пізнавальні можливості, йде засвоєння інтелектуальних аспектів навчальної 

діяльності – стандартів понятійного мислення та наукової лексики. 

 Психологічний супровід в другому класі та в першій половині третього класу 

передбачає виявлення особливостей та рівня розвитку різних аспектів пізнавальної 

сфери молодших школярів – діагностику того, як дитина здійснює пізнавальну 

діяльність (як запам’ятовує, організовує увагу, здійснює аналіз та вирішення 

інтелектуальних задач та ін.). Основною ціллю психологічного супроводу цього віку 

– це створення психологічних умов для всебічного розвитку пізнавальних 

можливостей молодших школярів та розробки індивідуального стилю ефективної 

пізнавальної діяльності під час навчального процесу. Тобто психологічний супровід 

зосереджується на розвитку психічних процесів молодших школярів, рефлексивних 

та комунікативних умінь.  

В третьому класі, де навчаються переважно 

учні 8–9 років, у дитини починає формуватися 

суб’єктивне психологічне уявлення про себе як 

особистість. Дитина починає розрізняти внутрішній 

досвід та зовнішній вигляд. Це також вік, коли 

соціальне порівняння стає основою самооцінки. 

Діти стають впевненішими у своїх соціальних ролях 

та вже визначаються з колом своїх інтересів. Вони 

краще орієнтуються в соціальних відносинах без 

сторонньої допомоги. Відбувається скачок у психологічному розвитку в 8 років, та 

не завжди діти адекватно можуть сприймати себе та оточуючих. Емоційний 

розвиток стає глибшим та можна вже спостерігати складні емоції та взаємодії з 

людьми. Основною ознакою дітей 8 років є те, що дітям необхідно відчувати себе 

7-8 років (другий клас)

Мета психологічного супроводу – розвиток
психічних процесів школярів,
рефлексивних та комунікативних умінь.

Завдання – 1. Створенная психологічних
умов для всебічного розвитку
пізнавальних процесів молодших
школярів. 2. Розробка індивідуального
стилю ефективної пізнавальної діяльності
під час навчального процесу.

8-9 років (третій клас)
Мета психологічного супроводу –

І половина року – це дослідження
пізнавальної сфери,

ІІ півріччі – починається дослідження
готовності дитини до навчання в
середній школі.

Основним завданням є супровід
засвоєння навичок регуляції
емоційно-вольової сфери, а саме
формування та розвиток комунікативної,
соціальної та рефлексивної компетенції.
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частиною групи, команди або бути приналежним до чогось. Основним мотивом 

навчання цього віку є позитивне підкріплення, оскільки їм ще важко вчитися на 

помилках та сприймати негативну критику. Психологічний супровід дітей 3 класу в 

першій половині року – це дослідження пізнавальної сфери, в другому півріччі – 

починається дослідження готовності дитини до навчання в середній школі. Також 

основним завданням психологічного супроводу третьокласників – це супровід 

засвоєння ними навичок регуляції емоційно-вольової сфери, а саме формування та 

розвиток комунікативної, соціальної та рефлексивної компетенції. 

З четвертого класу (9–10 років) з’являється 

інтерес до власного внутрішнього світу. Діти 9–10 

років більш незалежні та емоційно готові вступати в 

соціальні відносини без батьків. Учні можуть бути 

сприятливіші до впливу і тиску з боку однолітків. 

Для 4-класників характерна ще відкритість та 

довірливість до оточуючого світу. Вони вчаться 

робити свідомий вибір у складних ситуаціях. 

Важливим для школярів цього віку є визнання 

оточуючими їх внутрішньої цінності та унікальності. В цьому віці діти стають 

емоційно більш зрілими та вже краще можуть вирішувати конфлікти та справлятися 

з розчаруваннями. Основним новоутворення учня – є “відчуття дорослості”, тобто 

усвідомлена та цілісна позиція учня по відношенню до навчальної діяльності, до 

школи, вчителів та однолітків. З психологічної точки зору для дітей цього періоду 

характерним є зниження самооцінки, високий рівень ситуативної тривожності. На 

етапі переходу учнів у середню школу в другій половині 3-ього класу та протягом 

4-ого класу дітей чекає зміна соціальної ситуації розвитку, тому важливою є роль 

психологічного супроводу. 

Психологічний супровід полягає у діагностиці ставлення школяра до навчання, 

вчителів, однолітків, діагностика його соціальної зрілості. Актуальною темою 

розвивальної програми для учнів 4-ого класу є тема “Самопізнання”. Для 

психологічного супроводу важливим є дати можливість дітям самодіагностувати 

себе й інших. Діти вчаться визначати по поведінці оточуючих чи можлива з ним 

взаємодія чи ні. Йде активне формування громадянської компетентності. 

Психологічний аспект громадянської компетентності полягає в розвитку 

комунікативних та самопрезентативних навичок, прийняття соціальної ролі 

громадянина держави, емоційно-ціннісне ставлення до громадянських прав та 

законів, соціально корисної діяльності. Ціллю психологічного супроводу учнів 4-ого 

класу – є виявлення рівня психологічної готовності дітей до навчання в середній 

школі та створення психологічних умов для формування соціально-особистісних 

передумов успішного подальшого навчання. У молодшому шкільному віці діти в 

будь-яких культурах навчаються, набуваючи знання про свій соціальний світ. 

Одночасно в них формується особистісне уявлення про компетентність. Сила 

компетентності, яка формується у цьому віці, зумовлює подальшу ефективність 

людини в соціальному, економічному, політичному житті.  

Самостійність, організованість, керування власною поведінкою та здатність до 

прийняття рішень повинно стати суттєвою складовою особистості молодшого 

9-10 років (четвертий клас)
Мета психологічного супроводу –

виявлення рівня психологічної готовності
дітей до навчання в середній школі та
створення психологічних умов для
формування соціально-особистісних
передумов успішного подальшого
навчання.

Завдання – діагностика ставлення школяра
до навчання, вчителів, однолітків;
діагностика соціальної зрілості.
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школяра, яка зумовлює характер її соціальної активності, початкових елементів 

адаптації до соціально-економічних змін у суспільстві. 

 

Інтерв’ю з вчителями пілотних класів ОЗБЗОШ № 3 Булигою О. Ю. та 

Перець Г. Я.  

Запитання:  

1. Яке нововведення є найбільш вдалим у новій 

початковій школі? 

2. На що потрібно звернути увагу викладачам 

педагогіки готуючи новітнього вчителя? 

3. Перші враження від двохмісячної роботи в 

інноваційній школі. 

4. Яких знань з психології Вам бракувало чи 

бракує у роботі з дітьми за новим Стандартом? 

5. Що було найважчим у роботі згідно з Новим 

Стандартом Освіти? 

Висновок. Отже, стратегічним завданням початкової школи на сьогоднішній 

день є формування у школяра компетентної особистості – бажання і здатності 

самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові 

знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Таким чином, 

психологічний супровід формування компетентностей молодшого школяра є 

невід’ємною частиною впровадження компетентнісного підходу, оскільки 

компетентності стосуються розвитку психічних процесів та індивідуальних якостей 

особистості учня. 
 

Д Я К У Ю   
ЗА   

У В А Г У !!!
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