
 



НОВОГУЙВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

 ІМЕНІ СЕРГІЯ ПРОЦИКА 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

реалізація на принципах  

інноваційного розвитку 



НОВА  УКРАЇНСЬКА ШКОЛА - ЦЕ 
проголошення збереження цінностей 
дитинства,  

гуманізація навчання,  

особистісний підхід,  

розвиток здібностей учнів,  

створення навчально-предметного 
середовища, що в сукупності забезпечують 
психологічний комфорт і сприяють вияву 
творчості дітей 



Мета повної загальної середньої 
освіти відповідно до Концепції НУШ 

     - різнобічний розвиток, виховання і 
соціалізація особистості, яка усвідомлює 
себе громадянином України, здатна до 
життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж 
життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, трудової 
діяльності та громадянської активності». 



головні компоненти Концепції НУШ 
Новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, потрібних для успішної 
самореалізації в суспільстві.  

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 
дитиноцентризм.  

Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками. 



Нормативно-правова база НУШ 
Закон України “Про освіту” 

Закон України “Про повну загальну середню освіту” 

Концепція Нової української школи 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 
2029 року 
Державний стандарт початкової освіти,   

Державний стандарт базової середньої освіти  

Професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", 
"Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)" 
 

Типові освітні програми 

 



 Новогуйвинський ліцей імені 
Сергія Процика 

• Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти                 

«Нова українська школа» 
•   Системно – комплексний план освітньої діяльності                             

на 2022-2023 н.р. 

•Концепція розвитку виховної системи «Нова школа:                           
10 кроків до успіху» 

• Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти  у Новогуйвинському ліцеї                    

імені Сергія Процика 

•Програма взаємоспівпраці Новогуйвинського ліцею 
імені Сергія Процика з Новогуйвинським ЗДО 
«Дзвіночок» на 2022-2023 н.р. 

 



 Новогуйвинський ліцей  

імені Сергія Процика 

• Визначення системи та механізми 
забезпечення академічної доброчинності 

•Перспективний план роботи    

•Освітня програма Новогуйвинського ліцею 
імені Сергія Процика 

• Режим роботи ліцею 

 

• План роботи ліцею на місяць 



НОВА  УКРАЇНСЬКА ШКОЛА - ЦЕ 



НУШ 
 

вчителів, учнів 
батьків 



 



Тренінгові навчання вчителів НУШ 



Нове освітнє середовище  
– це сучасний простір, сукупність умов, засобів і 

технологій для комфортного навчання учнів, учителів 

і самих батьків 





Дякуємо за  

увагу ! 

 


