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Працюємо зі “змінами” навчальних стандартів  
Що повинні знати батьки щоб краще допомогти своїм дітям вчитися в школі 

Єдині Навчальні Стандарти Штату вимагають  вчителів прийняти 12 значних змін в їхніх  класах – шість змін в викладанні  англійскої мови та 
шість змін в викладанні математики. Поперше, ці зміни можуть бути  важкими, поки викладачі та студенти не пристосувалися до більш 
високих навчальних  очікувань. Ви, батьки, можете допомогати своїм дітямі  більше дізнаватися від них  про їхнє навчання .  Запитувайте їх  
чому вони навчалисю в школі  кожноґо дня,  перевіряйте  домашні роботи, відвідуйте шкільні  заходи,  дознавайтеся  про те, що очікують від 
них їхні вчителі.  

Цей документ пояснює деякі зміни в класах вашої дитини, і роз’яснює як ви можете їм допомогти. Для більш детальної 
інформації про ці зміни, відвідайте www.engageny.org.  

  

 

 

Англійська мова/Література Математика 

 Дитині треба читати стільки науково-популярноі, скільки і 
художньоі літератури 

 Дитина повинна набути нових навичок, які засновані 
на навичках отриманих в минулому році 

 Читаючи, дитина повинна дізнаватися про реальне життя  Дитина повинна дізнаватися більше про меншу 
кількість питань 

 Дитина повинна читати більш складних текстів  Дитина повинна легко користуватиця математичними 
фактами  

 Дитина повинна розмовляти про своє читання за 
допомогою "доказів" 

 Треба швидко думати, а потім вирішувати проблеми 

 Дитина повинна писати про своє читання за допомогою 
"доказів про своє читання   

 Дитина повинна дійсно знати математику і дійсно 
використовувати свої знання в житті 

 Дитина повинна знати більш академічної лексики  Дитина повинна використовувати математику в 
реальному житті 

12 НАВЧАЛЬНИХ ЗМІН 
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В чому зміна?  Що повинні зробити студенти ? Як батьки можуть допомогати своїм дітям?  

Дитині треба читати 
не тільки художню, 
а також і науково-

популярну 
літературу 

Дитина повинна читати більш документальноі 
літератури  

Забезпечувайте вашій дитині достатньо  науково-
популярніх текстів 

Дитина повинна розуміти, як написана і як 
побудована науково-популярна література 

Читайте дитині вголос науково-популярні книги, 
або читайте їх разом з дитиною 

Дитина мусить  відчувати задоволення від читання і 
обґоворювати з батьками деталі науково-
популярноі літератури  

Намагайтеся отримувати задоволення з науково-
популярної літератури перед очами вашої дитини 

Читаючи, дитина 
повинна 

дізнаватися про світ 

Дитина повинна більше дізнаватися через читання 
як про природознавство, так і про соціальні науки 

Забезпечуйте вашу дитину декількома текстами на 
ті теми, які  її цікавлять  

Дитина повинна користуватися документами, які 
вважаються "основним джерелом"  

Шукайте і знаходьте таки книги, які пояснюють як 
працюють різні речі, і чому речі працюють так, як 
вони працюють 

Завдяки використанню текстів, дитина повинна 
стати розумнішою 

Розмовляйте зі своєю дитиною про ідеї і про зміст 
різних науково-популярних текстів  

Дитина повинна 
читати більш 

складних 
матеріалів 

Дитина повинна перечитувати тексти кілька разів, 
поки вона не зрозуміє що читає 

Ви повинні знати, що повинна знати ваша дитина 
що відповідно рівню очікувань дла її класу 

Дитина повинна читати книги написані відповідно 
до рівня її комфорту, а також книги яки написані 
вище рівня її комфорту 

Надавайте дитині багато складних текстів, а також 
багато книг які вона може прочитати легко 

Дитина повинна добре витримувати розчарування Читайте складні книги разом зі своєю дитиною 

Дитині треба наполегливо поліпшувати свої знання 
та навички 

Покажіть на своєму прикладі, що  складні книги 
варто читати 

Англійська мова/Література:  ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  ТА ІДЕЇ  ДЛЯ БАТЬКІВ 
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В чому зміна?  Що повинні зробити студенти ? Як батьки можуть допомогати своїм дітям?  

Дитина повинна 
розмовляти про 
своє читання за 

допомогою 
"доказів" 

Діти повинні находити в тексті докази щоб 
підтвердити аргументи 

Розмовляйте з дитиною про різні тексти для 
читання 

Дитина повинна виказувати свої власні судження і 
думки 

У ваших повсякденних дискусіях  або розбіжностях, 
намаґайте дитину представити докази до 
арґументів  

Дитина повинна обговорювати, що автор має на 
увазі 

Ви повинні читати дитині вголос, або читати одну 
книгу разом з  вашою дитиною, а потім 
обговорювати цю книґу разом з дитиною. 

Дитина повинна передбачати  що буде далі  Обговорюйте  передбачення вашої дитини 

Дитина повинна 
писати про своє 

читання  за 
допомогою 

"доказів"  

Дитина повинна затверджувати свою точку зору в 
письмовому вигляді з використанням доказів 

Заохочуйте дитину писати вдома 

Дитині треба порівнювати кілька різних текстів у 
письмовій формі 

Використовувайте інформацію і докази, щоб 
написати свої власні "книги" разом з вашою 
дитиною, 

Дитина повинна навчитися добре писати Батькам треба розглядувати хороші зразки 
студентських письмових  робот 

Дитина повинна 
знати більш 

лексики 

Діти повинні вивчати ті слова, які їм будут потрібні 
в коледжі і їні кар'єри 

Часто і постійно читайте зі своїми дітьми  

Кожна дитина повинна стати розумнішею в своєму 
використанні «мови влади» 

Разом зі своєю дитиною,  читайте багато книжок на 
загальні теми 

Розмовляйте  зі своїми дітьми;  читайти їм; 
прислухатеся до них; співайте з ними пісні; а також 
складайте шуткові віршики та ігри в слова 
 
 



EngageNY.org 

ЗАЙМАТИ NY 
Наші студенти. Їхній момент. 

 

Working with the "Shifts": What Parents Can Do to Help their Children Learn 
Ukrainian Version 

 

4 

 

 

В чому зміна?  Що повинні зробити студенти ? Як батьки можуть допомогати своїм дітям?  

Дитина мусить 
будувати свої 

навички від одного 
року навчання до 

іншого 

З року в рік, діти повинні продовжувати навчатися 
на основі того, про що вони дізналися торік 

Вам треба бути в курсі того, що було важко для 
вашої дитини боролася в минулому році; і як це 
вплине на його / її навчання в цьому році 

Захищайте права своєї дитини коли треба 

Переконайтеся, що ваша дитина має підтримку 
учителів, щоб заповнити відсутні  "пробіли" її 
навчальних навичок, наприклад, таких як негативні 
числа, дробі,  і т.і. 

Дитина повинна 
дізнаватися більше 

про менше 

Дитина повинна проводити більше часу на 
вивчення меншої кількості понять 

Ви повинні знати, саме які роботи є пріоритетними 
відповідно до рівня класу вашої дитини 

Дитина повинна з 
легкістю 

використовувати 
математичні факти 

Дитина повинна розсматрювати кожню концепцію 
більш поглиблено і уважно 

Відведіть достатньо часу гапоботи над завданнями, 
які є найважливі для вашої дитини  

Запитайте вчителів, щоб вони регулярно 
повідомляли вас про успіхи вашої дитини у 
виконанні найважливих для неї завдань. 

Дитина повинна 
швидко думати І 

вирішувати 
проблеми 

Вирішуючи багато проблем з однаковою ідеєю, 
дитина повинна практикуватися протягом деякого 
часу. 

Підштовховуйте  дітей, щоб вони дізнавалися, 
зрозумівали, і запам'ятовували основні 
математичні факти 

Знайте всі навчальні навички якими ваша дитина 
повинна свободно володіти 

Приділяйте особливу увагу навчанню тих навичків, 
які ваша дитина знаходить найважчими 

MАТЕМАТИКА:   ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ІДЕЇ ДЛЯ БАТЬКІВ 
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В чому зміна?  Що повинні зробити студенти ? Як батьки можуть допомогати своїм дітям? 

Дитина повинна 
знати реальну 
математику і 

використовувати 
свої знання в 

реальному житті 

Дитина повинна зробити так, щоб математика 
працювала для неї ; а також повинна зрозуміти, як і 
чому математика працює  

Задавайте питання і перевіряйте домашню роботу, 
щоб побачити, чи розуміє ваша дитина яка 
відповідь на питання є правильна,  і чому саме ця 
відповідь є правильна. 

Дитина може пояснити як і чому математика 
працює  

Виступати за те, щоб ваша дитина мала достатньо 
часу на вивчання найважливих математичних 
навичок 

Дитина повинна роз’яснити, що він / вона знає про 
те, чому і як працює  математика 

Відведіть  достатньо  часу  для розвитку вдома 
математичних навичок вашої дитини 

Дитина повинна 
використовувати 

математику в 
реальному житті 

Дитина повинна застосовувати математику в 
реальних ситуаціях 

Попросіть дитину зробити математичні завдання, 
коли ви зустрічаєте їх в повсякденному житті 

Дитина повинна знати, яких математичних навичок 
вимагає кожна ситуація  

 

 

 


