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ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до особистісних і 
професійних якостей людини – рівня її соціальної адаптації, загальної 
культури, загальноосвітньої і спеціальної підготовки, творчим здібностям. 
Освіта повинна, з одного боку, найбільш повно задовольняти потреби 
суспільства, що розвивається, а з іншого – динамічні та багатогранні потреби 
кожної особистості з урахуванням її індивідуальних інтересів, ціннісних 
орієнтацій, життєвих принципів. У цих умовах традиційна роль освіти значно 
розширюється, зростає значення зв`язку школи з навколишнім світом та її 
діяльності у формуванні життєвоважливих компетенцій особистості – умінь 
загальнолюдського, загальножиттєвого плану, життєтворчості, яким у 
сучасній європейській педагогіці надається більше уваги, ніж суто 
професійним умінням. І хоча світоглядні знання, як і раніше, залишаються 
основним параметром, більше уваги надається їх раціоналізації і 
практичному використанню адекватно певній навчальній ситуації. Загальна 
середня освіта розглядається як основа соціального становлення молодої 
людини в суспільстві. За таких умов виникає потреба в осучасненні змісту 
шкільної освіти. 

Дидактичне прогнозування та формування змісту шкільної освіти 
здійснюється за такими основними етапами: 1) аналіз цілей і функцій освіти, 
котрі визначають суспільну необхідність у змісті загальної середньої освіти; 
2) створення проективної моделі випускника середньої школи як 
відображення перспективних цілей освіти; 3) прогностичний відбір 
навчального матеріалу. Розглянемо ці етапи. 

Реформування сучасної шкільної освіти визначається змінами її 
пріоритетів, цілей і функцій, визначених у Законі України “Про загальну 
середню освіту”, Концепції загальної середньої 12-річної школи. 
Основоположним принципом загальної середньої школи є особистісна 
орієнтація освіти, котра полягає у визнанні основною цінністю освіти 
становлення особистості як індивідуальності у її самобутності, унікальності, 
неповторності. Основними завданнями школи є: 

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її 
задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення 
інтересів і потреб; 

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров`я 
вихованців; 

- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, 
вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, 
здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у 
різноманітних життєвих ситуаціях; 



- формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання 
потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь 
практичного і творчого застосування здобутих знань; 

- становлення в учнів цілісного наукового світогляду, 
загальнокультурної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі 
засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, 
виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності; 

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх 
життєвого і професійного самовизначення; формування готовності до 
свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; 

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини 
культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього 
світу і самої себе. 

Вище перераховані завдання свідчать про те, що стратегічні 
пріоритети шкільної освіти в Україні перенесено із знань і умінь на 
особистісні якості школяра і на перший план висувається така функція 
освіти, як соціалізація особистості – забезпечення входження індивіда в 
суспільство, інтеріоризація суспільного досвіду в спільній діяльності й 
спілкуванні, внаслідок чого формується його соціальний статус та позиція, 
самосвідомість, відповідальність, ставлення до світу. 

Для того, щоб соціалізація здійснювалася без значних втрат для 
окремої особистості, у змісті освіти мають бути закладені механізми 
адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження 
індивідуальності особистості (О.В.Бондаревська, В.І.Воловік, І.Г.Єрмаков, 
В.С.Лазарєв, В.Ф.Паламарчук, А.М.Поддяков, С.І.Подмазін, О.Я.Савченко та 
ін.). У зв’язку з цим, взаємозв`язаними з функцією соціалізації та залежними 
від неї є такі функції освіти, як: людиностворююча (або гуманістична), що 
передбачає збереження й відтворення екології людини, її тілесного і 
духовного здоров`я, особистої свободи, сенсу життя, створення умов для 
розвитку і самореалізації; культуротворча – забезпечення збереження й 
передачі, відтворення і розвитку культури, сприяння національній і людській 
ідентифікації, що визначається та обумовлюється тими особистісними і 
кваліфікаційними якостями людини, які мають бути сформовані в результаті 
здійснення діяльності із засвоєння необхідної інформації, набуття певних 
умінь і навичок. 

Наступний етап формування змісту – конкретизація цілей освіти у 
проективній моделі випускника 12-річної середньої школи. Це представлена 
в узагальненому вигляді уява суспільства про ідеалізовану особистість, яка 
має прогностично необхідний рівень освіченості. Орієнтовну модель 
проектованої особистості випускника сучасної загальноосвітньої школи 
можна представити на основі визначених Комісією з питань культурного 
співробітництва при Раді Європи (1991р.) основних сфер, у яких випускник 
повинен набути певних знань і досвіду (компетенцій). 



При цьому компетентність розглядається як загальна здатність 
особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих 
завдяки навчанню. Основними групами компетенцій, яких потребує сучасне 
життя, є: соціальні – здатність учня адаптуватися до умов суспільного життя; 
готовність брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень, 
у врегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й 
розвитку демократичних інститутів суспільства, мати активну соціальну 
позицію; полікультурні – готовність розуміти несхожість людей, поважати 
їхню мову, релігію, культуру тощо; комунікативні – опанування важливого у 
суспільному житті усного і писемного спілкування, оволодіння кількома 
мовами; інформаційні – оволодіння інформаційними технологіями, вмінням 
здобувати, осмислювати і використовувати різноманітну навчальну 
інформацію; діяльнісно-творчі – володіння різноманітними способами 
діяльності, розв`язання навчальних і життєвих проблем, прагнення й 
здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності ; саморозвитку і 
самоосвіти – розуміння себе, самовизначення; розвинуті емоційно-вольові 
якості; володіння методами рефлексивного мислення (самоаналіз, 
самооцінка), потреба і готовність постійно навчатися як в професійному 
відношенні, так і в особистому та суспільному житті [3]. 

Як бачимо, проективна модель наповнюється конкретним змістом – 
визначаються ті знання, досвід, особисті якості, які необхідні дитині після 
закінчення навчального закладу. Модель проектованої особистості є 
передумовою і цільовою основою для конструювання змісту шкільної освіти. 
На її основі визначаються склад і структура змісту. Він повинен системно 
охоплювати соціально та особистісно значущі складові життєвого досвіду, 
головні сфери духовно-психічного життя дитини, відповідні потреби та 
інтереси. 

Розглянемо більш детально, якими мають бути компоненти сучасного 
змісту шкільної освіти. Пріоритетним у їх визначенні є те, що зміст освіти у 
сучасному суспільстві, як вже зазначалося, має забезпечити  необхідний 
рівень соціалізації учня. Соціалізація – це процес формування, розвитку і 
становлення особистості під впливом навчання, виховання та соціальних 
ролей, які є сутнісними для цього суспільства та певних соціальних 
спільностей [4].Соціалізація особистості відбувається у трьох основних 
сферах – діяльності, спілкуванні та самосвідомості і може мати різні рівні 
сформованості. Для соціалізації школяра зміст освіти повинен включати все, 
що необхідно людині для повноцінного життя в суспільстві, для створення 
себе. Для цього їй необхідно ввійти у світ знань, загальнолюдських 
цінностей, оволодіти різноманітними способами діяльності (сфера 
діяльності), навчатися стосункам з іншими людьми (сфера спілкування), 
відкрити світ власного “я”, навчитися керувати  ним (сфера самосвідомості). 
Таке розрізнення сфер соціалізації, на нашу думку, повинно  враховуватися в 
процесі визначення структури змісту шкільної освіти. Було виділено такі 
компоненти: інформаційно-діяльнісний, комунікативний, рефлексивний. 



Інформаційно-діяльнісний компонент є комплексним і містить кілька 
складових, такі як: пізнавальна – забезпечує опанування учнем світоглядних 
знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво; 
орієнтування у різноманітних інформаційних потоках; ціннісна – забезпечує 
входження у світ загальнолюдських і національних цінностей, надання 
допомоги у становленні особистіснозначущої системи цінностей, у 
формуванні національної самосвідомості; оволодіння культурними нормами і 
традиціями; вміння сполучати особисті інтереси з інтересами суспільства, 
інших людей; технологічна – формування школяра як суб’єкта навчальної 
діяльності; вміння формулювати цілі діяльності, прогнозувати її результати, 
виконувати план діяльності, зіставляти заплановані результати з одержаними 
даними; оволодіння різними способами діяльності, навичками роботи з 
базами даних та інформаціними ресурсами; оволодіння комп`ютером; 
розвивальна – розвиток пізнавального інтересу, активності, самостійності 
учня. Інтелектуальних (мислительних) процесів; забезпечення оволодіння 
методами наукового пізнання, творчого мислення. 

Комунікативний компонент – забезпечує смислове сприймання 
навколишнього, формує і розвиває навички спілкування на основі 
взаємоповаги, взаєморозуміння, спрямовує особистість на досягнення 
соціальної злагоди, консенсусу, моральної єдності, а через них – високого 
рівня спільності за умови, що кожен її учасник зберігає власну 
індивідуальність; забезпечує розширення кола взаємозв’язків, збагачення їх 
змісту, поглиблення знань про інших людей; оволодіння культурою 
життєдіяльності. 

Рефлексивний компонент – забезпечення самопізнання, саморозвитку, 
здатності до рефлексії, оволодіння способами саморегуляції, 
самовдосконалення, морального самовизначення, сприяння формуванню 
життєвої позиції;становлення самосвідомості – повного розуміння своїх 
індивідуальних особливостей, свого значення і ролі в житті; здатність 
адаптуватися до умов життя, що змінюються, готовність впливати на ці 
умови. 

Третій етап формування змісту шкільної освіти – прогностичний відбір 
навчального матеріалу, пов`язаний з переходом від проектованої моделі 
випускника середньої школи до змісту тієї чи іншої освітньої галузі. У 
кожній освітній галузі всі компоненти змісту освіти повинні бути 
представлені у розгорнутому вигляді з урахуванням взаємозв`язку з 
відповідною наукою. При цьому визначаються засади освітньої галузі, її 
теорії, закони, закономірності, категорії, принципи, методи, ідеї, факти. 
Відбір навчального матеріалу, його структуризація та формування має 
здійснюватися на основі загальнодидактичних принципів та критеріїв 
відбору змісту з урахуванням специфіки  кожної освітньої галузі і 
особливостей навчальних предметів. Основними критеріями відбору змісту 
шкільної освіти мають бути такі: критерій соціальної спрямованості 
навчального матеріалу; урахування практичної значущості змісту для 
формування життєвоважливих компетенцій особистості; використання 



інтеграційних можливостей навчального матеріалу для мінімізації обсягу 
змісту в процесі формування світоглядних понять та забезпечення цілісності 
й системності знань; критерій достатності обсягу навчального матеріалу для 
продовження навчання та профільної спеціалізації. 
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