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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Реформування освітньої системи в Україні відбувається під впливом 
загальноцивілізаційних трансформацій. Цей процес зумовлений, з одного 
боку, широким розповсюдженням нових освітніх технологій, заснованих на 
використанні можливостей сучасної комп`ютерної техніки, з іншого - 
суттєвим розширенням можливостей і потреб в індивідуальному, 
особистісному розвитку людини. Взагалі, як зазнвчив В.Г.Кремень, освіта – 
це дзеркало соціально-економічного та культурно-історичного стану країни 
(1). Сучасний стан економічного розвитку суспільства, для якого є 
характерним перехід до вільних ринкових відносин, є одним з основних 
чинників певного динамізму в освітянському просторі України. Суспільство 
потребує нових висококласних фахівців у галузях економіки, менеджменту, 
маркетингу, банківської справи, бухгалтерського обліку, права, потребує 
спеціалістів в царині міжнародного права, зовнішньоекономічної діяльності, 
особливого значення  набуває досконале володіння іноземними мовами, ці та 
інші чинники вносять певні корективи в цілі, завдання та зміст освітянського 
процесу. 

В Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
наголошено на тому, що головною метою української системи освіти, на 
сучасному етапі її розвитку, є створення умов для розвитку і самореалізації 
кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж 
життя, створення і розвиток цінностей громадянського суспільства. Одним із 
основних пріоритетів державної політики в розвитку освіти визнається її 
особистісна орієнтація. 

Загальнотеоретичною основою на сучасному етапі реформування 
української школи визнається парадигма особистісно-орієнтованої освіти, 
яка за твердженням філосовів і психологів, має будуватися на основі  
сучасних наукових уявлень про потреби  особистості і суспільства; про 
особливості їх взаємодії, про можливості, цілі і завдання освіти в 
особистісному і соціальному аспектах. Особистісно орієнтована освіта 
ґрунтується на наукових уявленнях про дитину, аналізує її можливості і 
потреби; враховує основні характеристики особистості вчителя, цілі і 
способи його діяльності; значна увага має також приділятися особливостям 
взаємодії особистості, громадянського суспільства і держави (2). 

В руслі особистісно орієнтованої парадигми “освіта” трактується як 
суспільно чи самостійно організований процес та результат соціалізації, 
індивідуального становлення особистості, як засіб створення людиною 
власного образу, неповторної індивідуальності, духовності та творчого 
начала, як засіб збереження національної ідентифікації /С.А.Литвиненко, 
В.І.Луговий, В.К.Майборода, С.І.Подмазін, М.Д.Ярмаченко та ін./ 



Розглядаючи освітній процес як диднаміку якостей і станів суб`єктів 
цього процесу можна зробити наступний висновок: якщо метою і 
результатом цього процесу ( як єдності навчання і виховання) є особистість, 
то його змістом буде становлення особистості як суб`єкта діяльності і 
соціальних відносин, її інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. 

Таким чином, для формування повноцінної особистості зміст освіти 
повинен охоплювати соціально та особистісно значущі складові її життєвого 
досвіду, предметної і соціальної компететності – знання, вміння і навички, 
інтелектуально-вольову, комунікативну сфери, відповідні потреби та 
інтереси. Забезпечення соціальних функцій освіти залежить від того, 
наскільки у її змісті будуть втілені норми політичного, економічного, 
правового, морального життя соціуму, а також соціальні правила 
життєдіяльності і поведінки людей. Виходячи з цього, під змістом шкільної 
освіти ми будемо розуміти сукупність навчальної інформації, 
інтелектуальних і практичних умінь і навичок, етичних правил, норм, 
систематизованих у основних освітніх галузях та відібраних з метою 
забезпечення необхідного рівня освіченості та соціалізації особистості – 
функціональної адаптації в умовах сучасного суспільства відповідно до її 
індивідуальних особливостей. 

Зміст освіти - це складне, багатокомпонентне явище, яке, як бачимо, 
розглядається як педагогічне втілення моделі соціального замовлення, тобто 
вимог суспільства до рівня і якості освіченості особистості. При цьому, 
освіченість і навченість не тотожні за своєю природою і результатами. 
Навченість через оволодіння змістом освіти забезпечує соціальну і 
професійну адаптацію в суспільстві. Освіченість формує індивідуальне 
сприйняття світу, можливість його творчого перетворення, широкого 
використання суб’єктного досвіду в інтерпретації та оцінці фактів, явищ, 
подій довкілля на підставі особистісно значуших цінностей і внутрішніх 
установок.(3). 

В зв’язку з вище зазначеним, концептуальним положенням в процесі 
формування змісту шкільної  освіти доцільно вважати наступне положення: 

Зміст шкільної освіти має бути однією з педагогічних умов, яка 
допоможе учню розкрити індивідуальні пізнавальні можливості, визначити 
інтереси та нахили, сприятиме розвитку його здібностей та життєвого 
досвіду, має бути дидактичною основою для забезпечення необхідного рівня 
освіченості та соціалізації особистості. 

Виходячи з цього положення , можна визначити та сформулювати 
пріоритетні принципи формування змісту особистісно орієнтованої освіти: 

1. Принцип системного відображення в змісті шкільної освіти завдань 
інтелектуального, соціального та фізичного розвитку особистості. 
Зміст шкільної освіти має стати базою для створення якісно нової 
моделі соціокультурного простору, в якому дитина гармонійно 
розвивала б всі свої сутнісні сили, перетворювалася на справжнього 
суб’єкта власної життєтворчості. 



2. Принцип максимального наближення навчального матеріалу до реалій 
життя. Йдеться про значне розширення діапазону дій фактора 
вільного пошуку у здійсненні школярем навчальної діяльності, 
збільшенні у змісті шкільної освіти ступенів свободи дитини як 
суб’єкта учіння. Даний принцип передбачає створення необхідних 
засад для формування й розвитку у підростаючої особистості 
впевненості в достовірності привласнюваних знань через їх 
апробування (бажано через самоініціативні пошукові дії) і 
перетворення на стійкі компоненти наукового світогляду як системи 
відповідних переконань. Реалізація цього принципу сприяє розумінню 
учнями важливості знань, необхідності їх постійного оновлення. 

3. Принцип єдності змісту означає, що зміст шкільної освіти має бути 
єдиною системою з атрибутами багатокомпонентності й 
багаторівневості. Зміст навчальних предметів у будь-якому 
загальноосвітньому закладі має адекватно відображати науковий 
підхід до пізнання реальності та формувати науковий стиль мислення, 
але різними можуть бути вимоги до рівня знань і вмінь 
інтелектуального і практичного характеру, які зумовлюються типом 
навчального закладу, його профільними особливостями. 

4. Сюди можна також віднести принцип поетапного нарощування 
складності навчального матеріалу (або спіралевидної будови 
навчального матеріалу). Урахування цього принципу дозволяє 
повертатися до раніше вивченого і розглядати його з різних сторін на 
більш складному рівні, що дає можливість невстигаючим учням 
повторити і закріпити знання, а достатньо підготовленим – поглибити 
і систематизувати їх. 

Дидактичне прогнозування змісту сучасної шкільної освіти, його 
структуризація, формування та відбір навчального матеріалу мають 
здійснюватись на основі загальнодидактичних принципів та критеріїв 
відбору змісту з урахуванням специфіки кожної освітньої галузі і 
особливостей навчальних предметів. Критерій в перекладі з грецької значить 
“відмінна ознака, мірило”, критерієм відбору змісту шкільної освіти можна 
вважати таку відмінну ознаку, яка має визначальний характер і набуває 
пріоритетності в процесі формування цього змісту. 

Як вже зазначалось вище, на сучасному етапі розвитку змісту шкільної 
освіти пріоритетного значення набуває навчальний матеріал, який по-перше, 
сприяє формуванню в школярів активної соціальної позиції, готовності 
постійно навчатися як в професійному, особистому так і суспільному житті, 
сприяє формуванню в учнів здатності адаптуватися до умов суспільного 
життя; готовності брати на себе відповідальність. (4). 

По-друге, актуальності набуває навчальний матеріал, який забезпечує 
опанування усного і писемного спілкування школярів, оволодіння кількома 
мовами, формує в учнів готовність розуміти несхожість людей, поважати 
їхню мову, релігію, культуру, будувати відносини з іншими людьми на 
засадах взаємоповаги, співробітництва та підтримки. 



По-третє, підвищується роль метазнань в змісті шкільної осіти, 
акцентується увага на необхідності оволодіння різними способами 
пізнавальної діяльності, значна увага також приділяється методам 
рефлексивного мислення. 

В четверте, особливої важливості в змісті шкільної освіти набувають 
вміння здобувати, осмислювати і використовувати різноманітну навчальну 
інформацію, володіння інформаційними технологіями. 

Узагальнюючи вище перераховані напрямки розвитку змісту шкільної 
освіти можна сказати, що особливого значення повинні набувати ті критеріїї 
його відбору, які забезпечують перенесення стратегічних пріоритетів із знань 
і умінь на розвиток особистісних якості школяра , забезпечують сучасний 
рівень розвитку його особистості. 

При визначенні критеріїв відбору змісту шкільної освіти їх доцільно 
розділити  на критерії відповідності, достатності та  пріоритетності. До 
критеріїв відповідності можна віднести такі загальновідомі, можна сказати 
“класичні” критерії, як: 

- відповідність змісту суспільно визначеній та законодавчо закріпленій 
структурі державного загальноосвітнього стандарту. При розробці та 
формуванні змісту шкільної освіти потрібно простежувати його відповідність 
положенням, визначеним в стандарті. Потрібно враховувати: структуру 
змісту (інваріантна та варіативні частини), національний базовий навчальний 
план середньої загальноосвітньої школи, обов’язковий мінімум змісту 
навчання з кожної освітньої галузі та передбачувані можливі результати 
навчання на різних освітніх рівнях; 

- відповідність змісту віковим навчальним можливостям учнів. 
Основним показником цієї відповідності має бути свідоме засвоєння учнями 
навчального матеріалу. Для цього необхідно враховувати ступінь складності 
навчального матеріалу, а саме: доступність змісту для його сприйняття на 
певному освітньому рівні та логіку викладання змісту, яка має відповідати 
формам мислення школярів різного віку (тут важливого значення набуває 
підвищення ролі практично-перетворювальних дій в процесі роботи над 
навчальним змістом); 

- відповідність сучасним можливостям навчально-методичної і 
матеріально-технічної бази школи. Тут мається на увазі насамперед 
стимулююча відповідність, наприклад, сучасні можливості електронних 
носіїв навчальної інформації повинні стимулювати до підвищення рівня 
навчально-методичної та матеріальної бази школи. 

До критеріїв достатності доцільно віднести такі, як: 
- критерій достатності обсягу навчального матеріалу для продовження 

навчання та профільної спеціалізації. Визначений в процесі формування 
змісту загальної середньої освіти обсяг навчального матеріалу має 
забезпечувати світоглядне спрямування змісту освітньої галузі чи предмета, 
формувати у свідомості учнів цілісну картину світу, забезпечувати 
системність знання, знайомити учнів з основними засадами і методами 



наукового пізнання. Визначений обсяг навчального матеріалу має сприяти 
забезпеченню загальноосвітньої функції навчання та завдань вивчення 
освітньої галузі чи предмета. 

- критерій використання інтеграційних можливостей навчального 
матеріалу для мінімізації обсягу змісту в процесі формування світоглядних 
понять та забезпечення цілісності й системності знань. В ході розробки 
змісту різних галузей освіти потрібно враховувати роками доведену 
ефективність пропедевтичних та профільних інтегративних курсів, 
розроблених в процесі міждисциплінарної інтеграції. Наприклад, введення в 
старшій школі природничого профілю інтегрованого курсу, присвяченого 
формам існування матерії та формам її руху, дозволить учням поглибити 
знання про цілісний образ світу та про місце і роль фізики, хімії та біології в 
системі природничих наук. 

Критерії пріоритетності зумовлюються пріоритетними напрямками 
розвитку сучасного змісту шкільної освіти. До них можна віднести наступні 
критерії: 

- критерій соціальної спрямованості навчального матеріалу; 
- критерій урахування практичної значимості змісту навчального 

матеріалу для формування життєвоважливих компетенцій особистості; 
- критерій урахування доцільності збагачення світоглядних знань учнів 

метазнаннями, тобто методами і прийомами пізнання. 
Даний перелік критеріїв можна вважати орієнтовним. Вподальшому 

планується довести їх універсальність експериментальним шляхом, 
визначивши умови ефективного застосування перерахованих критеріїв для 
оптимізації змісту  основних освітніх галузей, в зв`язку з чим цей перелік  
буде уточнено і доповнено. 
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