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Чому демократична школа 
краще підготовлена 

до викликів сучасності?



Наш світ

SPOD світ

• steady - стійкий

• predictable - передбачуваний

• ordinary - простий

• definite - визначений

VUCA cвіт

• volatility - нестабільний

• uncertainty - невизначений

• complexity - складний

• ambiguity - неоднозначний



Як перетворити 
виклики на 
можливості 

Чому демократична школа краще підготовлена 
до викликів сучасності?



 Голос дітей чують і враховують.

 Система учнівського самоврядування 

переформатовується.

 Безпечне навчальне середовище.

 Діти відчувають себе партнерами.

 У школі визначають спільні для всіх 

цінності.

 Ціннісний вимір.

Безініціативність, пасивність, формальна участь учнів 



 Інтерактивні методи та форми організації 

діяльності.

 Упровадження ОДГ/ОПЛ в освітній процес.

 Реалізація наскрізної лінії «Громадянська 

відповідальність».

 Всеукраїнський інноваційний освітній проект 

«Формування й оцінювання громадянських 

компетентностей в освітньому процесі на рівні 

базової середньої школи».

 Синергія формальної та неформальної освіти.

Процес навчання та викладання



 Самоосвіта.

 Каскадне навчання.

 Підтримка учителів.

 Перезавантаження методичної 

системи школи.

 Система заохочень.

Стимулювання навчання протягом усього життя



 Всеукраїнський інноваційний освітній 

проект «Формування й оцінювання 

громадянських компетентностей в 

освітньому процесі на рівні базової 

середньої школи».

 Застосування формувального 

оцінювання.

Конкуруюча та порівняльна культура в школах



Що слід робити далі?

Оцінка

Чого не варто робити?

Чому така оцінка?

Що спрацювало?

Що не спрацювало?

Що можна змінити? 

Як це можна змінити? 
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 Всеукраїнський інноваційний освітній 

проект «Формування й оцінювання 

громадянських компетентностей в 

освітньому процесі на рівні базової 

середньої школи».

 Застосування формувального оцінювання.

 Розвиток упевненості та усвідомленості.

 Управління.

Конкуруюча та порівняльна культура в школах



 Співпраця з батьками.

 Співпраця з громадою.

 Партнерство на рівних засадах.

Співпраця та партнерство 



 Інструмент для реалізації шкільних 

задумів.

 Інший підхід до планування.

 Спосіб акумуляції коштів для 

реалізації шкільних проєктів.

Фінансова автономія закладу



• Від виклику до рішення

• Від проблеми до можливості



 Робота з Інструментом розвитку.

 Планування змін.

 Відстеження прогресу.

Неготовність говорити про «зони росту»



Демократичні школи вміють радіти своїм успіхам і святкувати їх! 



Кожна історія успіху – унікальна! 

Демократичні школи вміють радіти своїм успіхам і святкувати їх! 



• РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ –

цінності, ставлення, уміння, знання та критичне розуміння.

• ДЕМОКРАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ПРОЦЕДУРИ – розробка, 

апробація, реалізація.

• ДОСВІД – тренінги, фасилітація, консультування та  супровід 

шкільних команд.

• РЕСУРСНА БАЗА - онлайн-курси для підвищення кваліфікації, 

тулбокс вправ щодо розвитку громадянських компетентностей, 

тренінги, ресурси Ради Європи.

• СПІВПРАЦЯ ТА НАЯВНІСТЬ ПАРТНЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ  -

спілкування у спільноті у Facebook; конкурс грантів; тренінги та 

майстерні.

Чому демократична школа краще підготовлена 
до викликів сучасності?



Ми 
впливаємо 
на шкільне 

життя!

Ми навчаємо 
та навчаємося! Ми беремо 

відповідаль
ність!  

Ми 
розвиваємося 
та святкуємо 

успіхи!
Ми 

співпрацюємо 
з іншими!



Як перетворити 
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можливості 
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Дякую за увагу!

Демократична школа краще підготовлена 
до викликів сучасності!


