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ОСВІТНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОСТІ

Питання освіти є дуже актуальним в наш час, особливо для нашої краї-
ни, тому що люди прагнуть докорінних змін у житті. Розглянемо сучасні 
освітні зміни нашої країни згідно з новітніми трендами. Ось декілька з при-
чин змін:

1) перехід нашої Держави від авторитарно-тоталітарного політичного 
режиму, який ще проявляється у деяких аспектах життя нашої держави, в то-
му числі у питанні освіти, до демократичного;

2) прагнення до ЄС, де вже діють нові для нас освітні тренди;
3) це сучасні процеси: створення нових технології, які впливають на усе 

наше життя і повинні допомагати нам полегшувати його;



Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма

80

4) на жаль, однією з причин докорінних змін в системі освіти є і стійка 
деградація української освіти протягом багатьох років. 

Вкотре звертати увагу на питання реформування української освіти по-
чало Міністерство освіти і науки у 2014 році. 6 листопада 2014 р. відбулася 
презентація проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 
рр., розробленого на замовлення Міносвіти низкою громадських організацій 
та експертів.

Під час його обговорення експерти визнали, що фокус уваги зосередже-
но на середній освіті, адже цей сегмент найбільше потребує докорінних і ма-
сштабних реформ. Протягом 2015 року вдалося розпочати загальноосвітніх 
навчальних закладів, розвантаження навчальних програм, вжито заходів що-
до розвитку навчально-реабілітаційний центрів для навчання дітей з пору-
шенням розвитку та оптимізації мережі інтернатних закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Не менш важливим кроком 
на шляху до «Нової української школи», яка була запропонована 14 грудня 
2016 р. міністром освіти і науки України Лілією Гриневич є нова система які-
сної освіти для дітей, які навчаються в маленьких містечках та селищах. По-
чали створюватись опорні школи для того, щоб діти з сіл і невеликих селищ 
зуміли отримати освіти на належному рівні.

У цьому році уряд вперше виділив гроші на шкільне обладнання для 
спецкабінети (300 млн. грн.) і автобуси (200 млн. грн.). За даними Міносвіти, 
зараз в країні вже працюють 178 таких шкіл і 511 їхніх філій.

Одним з головних напрямів реформи було запровадження типової для 
європейських норм загальної тривалості навчання в школі у 12 років. Згідно з 
проектом запровадження 12-річної системи повинно відбутись протягом 10 
років. Середня освіта буде включати в себе 3 етапи:

· початкову освіту (перші 4 класи);
· базову середню освіту в гімназії (5 років);
· профільну середню освіту в ліцеї або коледжі (3 роки).
«Не потрібно дивитися на це нововведення, як на "ще один рік в школі". 

Потрібно дивитися ширше – це частина 3-річного профільної середньої осві-
ти. Багато країн вже теж запроваджують такі підходи», – пояснює Ірина Ко-
гут, експерт з питань шкільної освіти аналітичного центру Сedos. Слід зазна-
чити, що у Польщі запровадження такої системи освіти тривало 25 років. 

Зміни торкнуться і програми навчання. На кожному етапі навчання буде 
скорочуватися кількість предметів викладання та кількість інформації, яку 
викладали раніше. Це пояснюється тим, що раніше дітям надавали багато 
зайвої інформації, і діти з часом, а точніше після 8 класу, втрачали бажання 
навчатись.  У профільному відомстві впевнені, що це допоможе учневі ви-
значитися зі спеціальністю при вступі до вузу. Наприклад, після 9 класу ста-
ршокласник зможе вибрати два варіанти подальшого навчання: академічне –
більш детальне вивчення деяких предметів, адаптоване до першого курсу 
університету, професійне – з ним крім середньої освіти школяр отримує пе-
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ршу професію.
Підручники, які виступали основою для отримання знань, тепер мо-

жуть спокійно припадати пилом на полицях будинку, адже їх повинні заміни-
ти електронними версіями, які будуть доступні на всіх гаджетах школярів. 
Планується, що школа буде виступати з електронною платформою, де підруч-
ники, конспекти, курси та тести будуть в розпорядженні педагогів і учнів.

Обіцяють також введення додаткових ресурсів, які будуть сприяти роз-
витку логіки, економічної грамотності та креативу. Взагалі розвиток креати-
вного мислення у трендах сучасної освіти виноситься на перші місця.

Також відміняється оцінювання першокласників, пояснюючи це тим, 
що психіку дітей дуже легко порушити і оцінки на початковому етапі на-
вчання не потрібні, адже завдання 1 класу по психічним нормативам – соціа-
лізація дитини в школі, звикання до режиму занять, навчання вчитися і розу-
міти поставлені завдання, але ніяк не орієнтування на оцінки, що спричиняє 
психічну травму для дитини. За деякими дослідженнями орієнтир на оцінку 
пригнічує прагнення до знань. Також оцінки не будуть публікуватись прев-
селюдно, їх будуть говорити індивідуально батькам дитини.

Звісно прагнення до змін – це вже половина шляху, але прийняття За-
кону «Про Освіту» це ще не реформа  про освіту. Закон лише надає певні 
можливості освітньому співтовариству використовувати ті чи інші інструме-
нти для запуску процесу реформування освіти. Усе інше залежить від нас са-
мих. 
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THE INFLUENCE OF FRENCH ON ENGLISH LEGAL LANGUAGE

To deal with this topic you need to take into account the history of the
English language. In some cases, we notice commonality in the field of English
and French vocabulary, e. g.: in English “autumn”, in French “automne”; 


