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Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки НАПН
України, Київ, 2021.
У дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічних
засад проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної
середньої освіти.
На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури
з’ясовано стан розвитку і функціонування системи освіти з позицій
диференціації,

можливості

проєктування

варіативного

особистісно

орієнтованого навчання в умовах профілізації та тенденцій і спроб подальшої
модернізації загальної середньої освіти в Україні та за рубежем. У результаті
аналізу встановлено, що структурно-функціональний зміст варіативного
освітнього компонента, інтегруючи аксіологічний (ціннісний), когнітивний
(пізнавальний), особистісний і діяльнісно-творчий підходи до освіти,
забезпечує низку загальних і специфічних дидактичних функцій освіти.
З’ясовано, що проблема дидактичного потенціалу курсів за вибором
покладається в основу важливих узагальнень на теоретичному рівні, проте
більшість

з

них

ще

потребують

наукового

обґрунтування

та

експериментальної перевірки. Встановлено, що теоретичні і методичні
положення про конструювання курсів за вибором здебільшого розглядаються
на прикладах розроблених навчальних курсів. Курси за вибором і відповідні
їм методики часто створюються на різній методологічній і психологодидактичній основі відповідно до профілю навчання, рівня освіти і
педагогічного досвіду. Це спричиняє розбіжності під час конструювання і
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структурування змісту того чи іншого курсу за вибором і методики його
вивчення.
Окреслено дидактичні принципи формування варіативного компонента
змісту освіти. Принцип фахового спрямування співвідноситься із загальною
закономірністю навчання – зміст навчання залежить від суспільних потреб і
цілей навчання. Принцип фундаменталізації вказує на доцільність вибору
концепції варіативного змісту освіти, де за головне береться педагогічно
адаптований соціальний досвід людства, аналогічний його культурі. У змісті
відображаються ті фундаментальні наукові досягнення, без яких неможливим
стає здійснювати майбутню фахову діяльність здобувачів освіти на етапі
профілізації і які, ймовірно, не зазнають змін у процесі розвитку науки.
Принцип міжпредметних зв’язків уможливлює відображення діалектичних
взаємозв’язків у природі, передбачає узгоджене вивчення теорій, законів,
понять, спільних для споріднених курсів за вибором у рамках навчального
профілю того чи іншого закладу загальної середньої освіти. Принцип
варіативності запроваджується у практику навчання при формуванні його
змісту на рівні курсу за вибором, регламентує введення до змістового блоку
курсу за вибором навчальних елементів, які визначають особливості вибраного
здобувачами освіти фаху. Принцип наукового поглиблення змісту навчальних
предметів (принцип науковості навчання) вводиться в освітній процес на етапі
допрофільної підготовки і профільного навчання з огляду на специфіку кожної
освітньої галузі й профілю навчання.
Схарактеризовано дидактичні функції курсів за вибором у процесі
реалізації профільного навчання. Функція інноваційного навчання вказує на
те, що і здобувачі освіти, і всі інші суб’єкти освітнього процесу залучаються
до активної освітньо-пізнавальної діяльності, що відзначається інтенсивною
комунікацією.

Функція

індивідуальної

орієнтованості

змісту

освіти

спрямовується на створення можливості вибирати здобувачами освіти
варіативні навчальні предмети та відвідувати курси за вибором, які
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поглиблюють і розширюють як обов’язковий зміст навчання, так і підвищують
загальноосвітній і культурний рівень за змістом, що виходить за межі освітніх
галузей,

передбачених

Базовим

навчальним

планом

загальноосвітніх

навчальних закладів. Культурологічна функція шкільної варіативної освіти
передбачає оновлення її змісту на засадах гуманітаризації, розкритті
взаємозв’язку людини, природи і суспільства, виховання громадянської та
екологічної відповідальності. Функція усебічного розвитку особистості дає
змогу формувати цілісну особистість здобувача освіти, розширювати спектр
його інтересів із метою повноцінного загальнокультурного розвитку,
психофізичного
використовується

вдосконалення
для

тощо.

гарантованого

Корекційно-адаптивна
досягнення

функція

обов’язкового

рівня

загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти через організацію спеціальних
занять, групових та індивідуальних консультацій, групове вивчення окремих
предметів, курсів за вибором тощо. Особистісно-розвивальна функція
передбачає розроблення і виконання індивідуальних програм навчання і
розвитку певних категорій здобувачів освіти (обдаровані; з уповільненим
розвитком; ослаблені тощо). Функція структурно-функціональної єдності
елементів

змісту

інваріантного

і

варіативного

освітніх

компонентів

спрямовується на формування цілісної наукової картини світу. Функція
здатності здобувача освіти до самостійного засвоєння знань та інформації
сприяє посиленню розумової діяльності учня, раціональному застосуванню
ним засвоєних знань. Функція системи навчання забезпечує засвоєння системи
знань, умінь і навичок, емоційно-оцінних норм та збагачує досвід творчої
діяльності здобувачів освіти. Соціальна й інформаційна функції в умовах
відкритості інформації, залучення багатьох суб’єктів і джерел знань до
здобуття учнями освіти передбачає оволодіння здобувачами освіти вміннями
набувати соціального досвіду, співпрацювати в групах і колективі, самостійно
вчитися, знаходити й обробляти інформацію, критично мислити, розв’язувати
нетипові задачі, застосовувати знання у проблемних ситуаціях та ін. Функція
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навчання і виховання відповідно до природних здібностей здобувачів освіти
вказує на необхідність розробляти і реалізувати типові програми навчання з
опертям на природні здібності здобувача освіти.
Розглянуто змістово-процесуальний потенціал як науково-педагогічний
ресурс у процесі проєктування варіативного навчання та оновлення
теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання і
основ розвитку дидактичної системи варіативного навчання. Змістовопроцесуальний потенціал у проєктуванні варіативного навчання веде до:
інноваційного навчання; індивідуальної орієнтованості змісту освіти;
реалізації культурологічної функції шкільної освіти; усебічного розвитку
особистості;

виконує

корекційно-адаптивну

розвивальну

функцію;

забезпечує

функцію;

особистісно-

структурно-функціональну

єдність

елементів змісту інваріантного і варіативного освітніх компонентів; розвиває
здатності учня до самостійного засвоєння знань та інформації; несе соціальну
й інформаційну функції; забезпечує навчання і виховання відповідно до
природних здібностей учнів.
Сформульовано і внесено до змісту дидактики середньої школи
поняття «курс за вибором», «спеціальний курс», «функція спеціального
курсу». Наприклад, 1) поняття «курс за вибором» і «факультативний курс» є
різними дидактичними одиницями. По-перше, курс за вибором – обов’язкове
заняття за умови вибору його учнем; факультативний курс – необов’язкове
заняття. По-друге, обов’язковою є атестація учнів із курсу за вибором, на
відміну від факультативного курсу; 2) поняття «курс за вибором» і
«факультативний курс» мають спільні ознаки, що стосуються їхніх функцій.
Проте факультативний курс більшою мірою задовольняє різноманітні
пізнавальні інтереси учнів, сприяє їхньому особистісному розвиткові. До
завдань курсу за вибором як елемента профільного навчання належить
здійснення спеціалізованої підготовки старшокласників відповідно до
вибраного ними профілю.
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Змістово-процесуальний потенціал як науково-педагогічний ресурс у
процесі

проєктування

методологічні

варіативного

основи

навчання

проєктування

змісту

складають:

а) теоретико-

варіативного

навчання

(методологічний аналіз розвитку основ варіативного навчання в світлі
класичної і постнекласичної методології освіти; дидактичні принципи
формування і реалізації варіативного компонента змісту освіти; дидактичні
функції курсів за вибором у здійсненні допрофільної підготовки і профільного
навчання);

б) дидактична

варіативності

освіти;

система

комплексна

варіативного

навчання

структурно-функціональна

(принцип
модель

проєктування і реалізації варіативного змісту освіти; технологія проєктування
варіативного компонента змісту навчального профілю (профілю навчання)
закладу загальної середньої освіти).
Розроблено та обґрунтовано комплексну структурно-функціональну
модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти. Ця модель дає
змогу визначати навчальний профіль (профіль навчання) у закладі загальної
середньої освіти як об’єкт (варіант) проєктування навчання та як довершену
систему. Модель розроблена на основі теоретико-методологічних засад
проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти і спрямована на забезпечення варіативності освіти за створення
оптимальних умов для різнобічного розвитку індивідуальності здобувача
освіти через виявлення його нахилів і здібностей, виховання національно
свідомої, життєво і соціально компетентної особистості громадянина України.
Схарактеризовано розроблені та обґрунтовані теоретичні засади
здійснення діагностики ефективності застосування змістово-процесуального
потенціалу як науково-педагогічного ресурсу у процесі проєктування
варіативного навчання, як вимоги до проєктування варіативного компонента
змісту навчання, як складову оптимізації розвитку системи освіти, як
критерій

доцільності

функціонування

дидактичної

системи,

що

застосовується до проєктування допрофільної підготовки і профільного
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навчання. Ці засади охоплюють три основні рівні – загальнотеоретичного
уявлення, навчального предмета і навчального матеріалу. Формами фіксації
на рівні загальнотеоретичного уявлення є розроблення теоретичної концепції
змісту освіти, визначення його складу, структури і функцій, де через
рефлексію виявляється суб’єктивний досвід здобувача освіти – досвід
життєдіяльності, якого він набуває в конкретних умовах соціокультурного
середовища, в процесі сприйняття і розуміння світу людей і речей. Рівень
навчального предмета передбачає конкретизацію складу, структури, функцій
змісту освіти; фіксується у стандартах освіти, навчальних програмах і
методиках викладання навчальних предметів. Рівень навчального матеріалу –
склад, структура і функції змісту освіти закріплюються у формі підручників
та інших засобів навчання.
Діагностична
положень

стратегії

діяльність

має

управління

передбачати

реалізацію

освітньо-пізнавальною

основних

діяльністю

у

взаємозв’язку з науково-дослідною діяльністю здобувачів освіти на етапі
допрофільної підготовки і профільного навчання.
Розроблено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови реалізації
змістово-процесуального потенціалу як науково-педагогічного ресурсу у
процесі проєктування варіативного навчання, як чинник моніторингу
функціонування дидактичної системи варіативного навчання. Теоретично
обґрунтовані

організаційно-педагогічні

умови

реалізації

змістово-

процесуального потенціалу у процесі проєктування варіативного навчання і
досліджені на практиці (у ході Всеукраїнського експерименту; Київська
гімназія східних мов № 1, 2012–2019 рр.). Як результат – їх зведено до чотирьох
основних підвалин за такими рівнями: рівень державної політики у системі
закладів загальної середньої освіти; рівень теоретичного та методологічного
обґрунтування (завдання дидактики як теорії навчання); рівень забезпечення
процесу реалізації варіативного навчання; рівень управління дидактичною
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системою варіативного навчання з урахуванням специфіки навчальних профілів
(профілів навчання) закладу загальної середньої освіти.
На рівні теоретичного та

методологічного обґрунтування, що

відносимо до завдань дидактики як теорії навчання, потребують подальшого
розроблення:

положення

про

послідовність

розроблення

і

шляхи

вдосконалення змісту курсів за вибором відповідно до традиційних і новітніх
спеціальностей, які пропонують заклади вищої освіти; система досліджень
функціонування і розвитку освітньої сфери за аспектами її варіативності;
прогнозування розвитку самостійної роботи здобувачів освіти на етапах
допрофільної підготовки і профільного навчання.
Верифіковано результати наукового забезпечення і супроводу процесу
реалізації змісту варіативного освітнього компонента у дидактичній системі
варіативного навчання Київської гімназії східних мов № 1 (за підсумками
Всеукраїнського експерименту 2012–2019 рр.), що забезпечило втілення
теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання
у структурно-функціональній моделі застосування дидактичних технологій
реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання, в інноваційній
моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей
учнів у Київській гімназії східних мов № 1 і моделі розвитку культурномовних та морально-громадянських цінностей учнів Київської гімназії
східних мов № 1 засобами інваріантного і варіативного змісту освіти.
На наукових підходах, за якими теоретично встановлено можливості
здійснення верифікації (перевірки) результатів наукового забезпечення і
супроводу процесу реалізації змісту варіативного освітнього компонента у
дидактичній системі варіативного навчання цього закладу загальної
середньої освіти, виокремлено відповідні критерієтвірні складники.
Проведене дослідження не вичерпало всієї повноти проблеми
теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання
у закладах загальної середньої освіти. Потребують подальшого розвитку
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питання розроблення теоретичних положення регіонального компонента
змісту освіти, питання варіативних модулів навчання тощо. Тема потребує
також подальшого розвитку змісту варіативного профільного навчання та
методики

профільно-професійного

вивчення

предметів,

управління

педагогічними складними технологіями тощо.
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти; варіативне
навчання;

методологічні

проєктування

варіативного

основи;

дидактичні

компонента

принципи;

технологія

освіти;

комплексна

змісту

структурно-функціональна модель проєктування і реалізації варіативного
змісту освіти.
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SUMMARY. Kyzenko V. I. Theoretical and methodological foundations of
designing the content of variable education in institutions of general secondary
education. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The dissertation in competition of a scientific degree of the Doctor of
Pedagogical Sciences in a specialty 13.00.09 Theory of Training. – Institute of
Pedagogy of the National Academy of Education Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.
The dissertation presents the results of research of theoretical and
methodological bases of designing the content of variable education in secondary
schools. Based on the analysis of domestic and foreign scientific literature, the
state of development and functioning of the education system in terms of
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differentiation, the possibilities of designing various personality-oriented learning
tools in terms of profiling and trends of further modernization of general secondary
education are identified in Ukraine and abroad.
The structural and functional content of the variable educational component,
integrating axiological, cognitive, personal and activity-creative approaches to
education, provides general and specific didactic functions of education. The
problem of the didactic potential of elective courses is the basis of important
generalizations at the theoretical level, but most of them still need scientific
justification and experimental verification.
Elective courses and corresponding methods are often created on different
methodological and psychological-didactic basis in accordance with the profile of
education, level of education and pedagogical practice. This causes discrepancies
in the designing and structuring of the content of a elective courses and methods of
education.
The didactic principles of the formation of the variable component of the
content of education, the principles of vocational guidance are correlated with the
general scheme of education, since the content of education depends on social
needs and learning goals. The principle of fundamentalization indicates the
advisability of choosing the concept of the variable content of education, where the
main thing is the pedagogically adapted social experience of mankind, similar to
its culture. The principle of interdisciplinary relations allows you to reflect the
dialectical relations in nature, provides a coordinated study of theories, laws,
concepts common to related elective courses within the educational profile of a
general educational institution of secondary education.
The principle of variability of education is implemented in the practice of
learning in the formation of the content of education at the level of elective
courses; this principle regulates the introduction to the content block of courses of
choice of educational elements that determine the features of the chosen by the
pupils of the future profession. The principle of scientific deepening of the content
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of educational subjects (the principle of scientific teaching) is introduced into the
educational process at the stage of pre-professional training and profile education,
taking into account the specifics of each educational field and education profile.
The dissertation describes the didactic functions of elective courses in the
process of realization profile education. The function of innovative learning
indicates that both pupils and all other subjects of the educational process are
involved in active educational and cognitive activities, which are characterized by
intensive multilateral communication. The function of individual orientation of the
content of education is aimed at creating opportunities to choose a variety of
subjects and attend elective courses that deepen and expand both the mandatory
content of education and increase the general and cultural level of students in
content beyond the educational areas provided by the Basic curriculum of
secondary schools. The culturological function of school variable education
involves updating its content on the principles of humanization, revealing the
relationship between man, nature and society, which at the same time implements
the task of educating students of civic and environmental responsibility. The
function of comprehensive development of students' personality allows to form a
holistic personality, expanding the range of interests for the full cultural
development of children, psychophysical harmonization, etc. The correctional and
adaptive function is used to ensure the achievement of the mandatory level of
general education of students through the organization of special classes, group
and individual consultations, through group study of individual subjects, elective
courses, etc. Personal-developmental function involves the development and
implementation of individual programs of education and development of certain
categories of students (gifted; with slow development; weakened and others). The
function of structural and functional unity of the elements of the content of
invariant and variable educational components is aimed at forming in students a
holistic scientific picture of the world. The function of students 'ability to
independently acquire knowledge and information contributes to the strengthening
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of mental activity, the rational use of students' acquired knowledge. The function
of the learning system ensures that students master the system of knowledge, skills
and abilities, emotional and evaluative norms and enriches the experience of
creative activity of each individual. Social and informational functions in the
conditions of openness of information and involvement of many subjects and
sources of knowledge in the course of profile training provide formation at pupils
of skills to collect social experience, to cooperate in groups and collectives,
independently to study, find and process information, to think critically, to solve
atypical tasks, apply knowledge in problematic situations, etc. The function of
teaching and education in accordance with the natural abilities of pupils indicates
the need to develop and implement standard training programs based on the natural
abilities of pupils.
The dissertation considers the content-procedural potential of designing
variable learning as a resource for updating the theoretical and methodological
foundations of designing the content of variable learning and the basics of
development of the didactic system of variable learning. Content-procedural
potential in the designing of variable learning is important for innovative learning,
for individual orientation of educational content, for the implementation of the
cultural function of school education, which contributes to the comprehensive
development of personality, performs correctional and adaptive function, personal
developmental function, and thus provides structural functional unity of the
elements of the content of invariant and variable educational components, as well
as develops the pupil’s ability to independently assimilate knowledge and
information, which implements social and informational functions and provides
training and education in accordance with the natural abilities of pupils.
The author formulated and proposed to introduce into the content of upper
secondary school didactics the concepts of «elective course», «special course»,
«special course function». For example, 1) the concepts of «elective course» and
«optional course» are different didactic units. First, an elective course is a
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compulsory course provided that the pupils choose it; an optional course is an
optional course. Second, certification of students in an elective course is
mandatory, as opposed to an optional course; 2) the concepts of «elective course»
and «optional course» have common features in relation to their functions.
However, the optional course to a greater extent satisfies the various cognitive
interests of students, promotes their personal development. The tasks of the
elective course as an element of specialized education include the implementation
of specialized training of upper secondary school pupils in accordance with their
chosen profile.
Thus, the content-procedural potential of designing variable learning
consists of: a) theoretical and methodological foundations of designing the content
of variable learning in the light of classical and post-non-classical methodology of
education; didactic principles of formation and implementation of the variable
component of educational content; choice in the implementation of preprofessional training and specialized training); b) didactic system of variable
education (the principle of variability of education; complex structural and
functional model of design and implementation of variable content of education;
technology of designing a variable component of the content of the educational
profile of general secondary education).
In the course of the research a complex structural-functional model of design
and realization of variable content of profile education is developed and
substantiated. This model makes it possible to study the profile of learning in a
general secondary education institution as an object (variant) of learning designing
and as a complete system. The model is developed on the basis of theoretical and
methodological principles of designing the content of variable education in general
secondary education and aims to ensure the variability of education by creating
optimal conditions for diverse development of the individual through identifying
his inclinations and abilities, education of nationally conscious, vitally and socially
competent personality of Ukraine.
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The theoretical bases of diagnostics of efficiency of application of contentprocedural potential of designing of variable training as the obligatory conditions
put forward to designing of a variable component of the maintenance of training,
as a component of optimization of development of system of education, as criteria
of expediency of functioning of didactic system designing pre-professional training
with the possibility of choosing a variant of specialized training as a key factor in
the formation of the goals of variable education. These basics cover three main
levels – the level of general theoretical representation, the level of the subject and
the level of educational material. Forms of fixing the level of general theoretical
representation are the development of a theoretical concept of educational content,
determining the composition of content, its structure and functions, where
reflection reveals the subjective experience of the pupil as a life experience, which
the student acquires in specific socio-cultural environment, in the perception and
understanding of the world and things. The level of the subject involves the
specification of the composition, structure and functions of the content of
education; fixed in educational standards, curricula and teaching methods. The
composition, structure and functions of the content of education at the level of
educational material are fixed in the form of textbooks and other teaching aids.
Diagnostic activities should include the implementation of the main
provisions of the strategy of management of educational and cognitive activities in
conjunction with the research activities of pupils at the stage of pre-professional
training and specialized training.
The organizational and pedagogical conditions for the realization of the
content-procedural potential of designing variable learning as factors of monitoring
the functioning of the didactic system of variable learning have been developed
and substantiated. The author theoretically substantiates the organizational and
pedagogical conditions for the implementation of the content and procedural
potential of designing variable education and studied in practice (during the AllUkrainian experiment; Kyiv Gymnasium of Oriental Languages № 1) are reduced
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to four main levels: the level of public policy in general secondary education; level
of theoretical and methodological substantiation (tasks of didactics as a theory of
education and training); the level of ensuring the process of implementing variable
learning; the level of management of the didactic system of variable education
taking into account the specifics of the educational profiles of the institution of
general secondary education.
At the level of theoretical and methodological justification, which relates to
the tasks of didactics as a theory of education and training, require further
development of regulations on the sequence of development and ways to improve
the content of elective courses in accordance with traditional and new specialties
offered by higher education institutions. The system of research on the functioning
and development of the educational sphere in terms of its variability should occur
when forecasting the development of independent work of students at the stages of
pre-profile training and profile education.
The results of scientific support of the process of introducing the content of
the variable educational component into the didactic system of variable education
of the Kiev gymnasium of oriental languages № 1 (based on the results of the AllUkrainian experiment 2012–2019) were successfully verified, and this provided
verification of the effectiveness of the developed theoretical and methodological
foundations that were applied in the functional model the use of didactic
technologies for the implementation of elective courses in the context of
specialized education, in an innovative model of the development of cultural,
linguistic and moral and civic values of pupils of the Kiev gymnasium of oriental
languages № 1 and in the model of the development of cultural, linguistic and
moral and civic values of students of the Kiev gymnasium, oriental languages № 1
through invariant and variable learning content.
The scientific components, which theoretically establish the possibility of
verifying the results of scientific support and support the process of implementing
the content of the variable educational component in the didactic system of
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variable education of this institution of general secondary education, identified
relevant components for developing criteria.
The conducted research did not exhaust the completeness of the problem of
theoretical and methodological bases of designing the content of variable education
in general secondary education institutions. Need further development of the
development of theoretical provisions of the regional component of the content of
education, the issue of variable learning modules and more. The topic also requires
further development of the content of variable profile training and methods of
profile-professional study of subjects, management of pedagogical complex
technologies, etc.
Key words: institutions of general secondary education; variable learning;
methodological foundations; didactic principles; design technology of the variable
component of the content of education; a complex structural and functional model
of the design and implementation of the variable content of education.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розбудови
освітньої системи України і визначення пріоритетів, пов’язаних із
профілізацією загальної середньої освіти, тривають процеси пошуку шляхів
увідповіднення змісту навчальних предметів не тільки здобуткам наукових,
виробничих і соціальних галузей, а й запитам суспільства глобалізованого з
його

інформаційними,

інформаційно-комунікаційними

та

найрізноманітнішими технологічними інноваціями, що визначають попит і
пропозиції ринку праці, сфери послуг, індустрії розваг тощо. У цьому зв’язку
переглядаються сутність і функції й актуалізуються проблеми модернізації
змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання,
вивчаються шляхи його реалізації і, відповідно, потребує дослідження
дидактична система варіативного навчання.
Загалом, із набуттям педагогічними явищами і процесами нових
якостей,

потребують

переосмислення

також

моделі

технологічної

інтерпретації розвитку освіти в цілому і варіативне навчання зокрема,
спонукаючи школу і дидактику як науку до проєктної діяльності. Це
положення визначається також наявністю накопичених у суспільстві
суперечностей: подальший розвиток ринкової економіки, з одного боку, та
відсутність належної підготовки випускників закладів загальної середньої
освіти

до

життя

та

діяльності

в

системі

ринкових

відносин

та

євроінтеграційних освітніх процесів, з іншого; потреба суспільства у
фахівцях, які свідомо обрали свою професію відповідно до власних запитів, з
одного боку, та відсутність ефективної системи профорієнтаційної роботи у
школі на засадах ранньої профілізації (особистісна орієнтація у закладі
загальної середньої освіти), що не сприяє сьогодні свідомому вибору
здобувачами профільної освіти майбутньої професії, з іншого; потреба у
децентралізованій системі освіти та необхідність визначення нових функцій
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закладів загальної середньої освіти, з одного боку, та недостатня
розробленість стратегій, окремих положень з розвитку навчальних закладів,
що забезпечують профілізацію навчання, недостатня соціальна автономія
освітніх закладів, з іншого; зростаючий рух до розвитку диференційованої
освіти і поліваріантності змісту навчання та відсутність необхідного досвіду
управління новаційними процесами у традиційних школах; необхідність
врахування

регіонального

компонента

як

основи

варіативності

у

профільному навчанні та нестабільність і недостатня оцінка соціального
середовища, в якому розгортають свою діяльність заклади загальної
середньої освіти; потреба у підготовлених управлінських кадрах, які можуть
активно здійснювати керівництво навчальними закладами нового типу та
відсутність

належної

спеціальної

підготовки

та

перепідготовки

управлінських кадрів у закладах вищої педагогічної освіти.
Поглиблення

досліджень

теоретико-методологічних

засад

проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти, відповідної дидактичної системи, адекватних педагогічних технологій
є важливим та актуальним, адже на сучасному етапі розвитку освіти
результати аналізу педагогічних явищ і процесів за функціональним,
системним і структурним принципами нададуть поштовху модернізації
варіативного навчання і дидактичних технологій його реалізації у світлі
класичної і постнекласичної методології освіти.
Сьогодні глобалізована педагогічна спільнота все більше акцентується
на науковому проєктуванні цілей освіти, у якій важлива роль належить
аксіологічно-активізаційним,
прогностичним

та

стратегічно-діяльнісним,

рефлексійно-актуалізаційним

аспектам.

аналітикоВідповідно,

теоретико-методологічні засади проєктування змісту варіативного навчання у
закладах загальної середньої освіти, передусім, мають бути спрямованими на
науково-практичне проєктування варіативного особистісно орієнтованого
навчання.
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Відповідно, дидактична система варіативного навчання як сукупність
пов’язаних і увідповіднених елементів (а це, передусім, цілі варіативного
навчання у системі профільної підготовки здобувачів освіти, зміст такого
навчання (чинний і проєктований), методи і засоби варіативного навчання,
організаційні форми) у теоретичному її баченні має екстраполюватися на
розроблення комплексного змісту варіативного освітнього компонента у
старшій школі в умовах профільного навчання. Тож удосконалення й
розгортання дидактичних технологій його реалізації мають відповідати
інноваційним

тенденціям,

щоб

предметно-компетентнісна

підготовка

здобувачів профільної освіти забезпечувала вільне орієнтування їх у житті і
світі професій, сприяла у визначенні пріоритетів і цінностей майбутнього
випускника закладу загальної середньої освіти у постійно змінюваних умовах
під

впливом

політичних,

соціально-економічних

і

соціокультурних

трансформацій.
Узагальнюючи результати аналізу наукової літератури, державних
документів

(Закон України «Про освіту» (2017 р.), Закон України «Про

повну загальну середню освіту» (2020 р.), Закон України «Про загальну
середню освіту» (1999 р.), Постанова Кабінету Міністрів України «Про
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12річний термін навчання» (2000 р.), Національна доктрина розвитку освіти
(2002 р.), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(2004, 2011 рр.), Державний стандарт базової середньої освіти (2020 р.),
Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006–2010 рр., Концепція
профільного навчання в старшій школі (2003, 2009, 2011 рр.), Концепція
профільного навчання в старшій школі (проєкт 2014 р.), Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. та ін.) і навчальних
програм,

підручників

і

посібників

тощо

з

проблеми

дослідження,

обґрунтовуючи теоретично методологічні засади проєктування змісту
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти, зважаємо на
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структурно-процесуальні

детермінанти

загальної

середньої

освіти

і

відповідний потенціал варіативного навчання.
Дидактична система варіативного навчання і технології реалізації
курсів за вибором в умовах профільного навчання має розвиватись у руслі
сучасних досліджень, спиратися на результати, здобуті науковцями –
Г. Васьківською

[81],

В. Волкановою

[100],

Л. Вороніною [104], В. Онищуком (ред.) [145],

Г. Вороніною

[103],

Л. Зеленською [170],

І. Зимньою [171]; О. Івановою [175; 176], Д. Ісаєвим [182], Ю. Мальованим
[408], І. Осмоловською [455], В. Панком [463], В. Редьком [500] (у
співавторстві з Т. Полонською, Н. Басай та ін. [503]), О. Савченко [521],
А. Самодриним [531], О. Топузовим [580; 584], Т. Яценко [645] й ін.
Теоретико-методологічні основи проєктування змісту варіативного
навчання ми актуалізуємо у контексті загальної концептуалізації розвитку
основ варіативного навчання з погляду класичної та постнекласичної
методології освіти. Відповідно, дидактичні принципи формування і реалізації
варіативного компонента змісту освіти, дидактичні функції курсів за вибором
у процесі профільного навчання розглядаємо у контексті

змістово-

процесуального потенціалу варіативного навчання як феномена.
Процеси створення нових програм і підручників нового покоління,
розвиток варіативного освітнього компонента, чим, до речі, збагачені освітні
галузі провідних країн світу, і, зокрема, теоретико-методологічні основи
проєктування і модернізації дидактичних технологій реалізації курсів за
вибором, є важливими ознаками освітньої доби країни та наукових пошуків
українських дослідників Н. Бібік ([50; 51; 52; 53]; у співавторстві з М.
Бурдою [57]), М. Бурди [70; 71; 72], Г. Васьківської [81], С. Гончаренка [120],
С. Косянчука [340; 344], Ю. Мальованого ([408]; у співавторстві з
В. Кизенком [410]), Т. Назаренко [434] та ін.
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Отже,

теоретико-методологічні

засади

проєктування

змісту

варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти розуміємо як їх
основоположність і технологічне підґрунтя у процесі:
а) формування змісту курсів за вибором за сукупністю норм, що
регулюють добір змісту курсів за вибором на трьох рівнях його
проєктування – загального теоретичного уявлення, навчального предмета і
навчального матеріалу;
б) розроблення принципів варіативності освіти як такої і варіативного
навчання у системі профільної підготовки здобувачів освіти;
в) створення

комплексної

структурно-функціональної

моделі

проєктування і реалізації варіативного змісту освіти;
ґ) проведення

діагностики

ефективності

реалізації

змістово-

процесуального потенціалу проєктування варіативного навчання.
У дослідженні розглянуто актуальні питання, пов’язані із сучасними
тенденціями розвитку дидактичної системи варіативного навчання (з опертям
на багаторічні дидактичні дослідження проблематики формування і реалізації
варіативного освітнього компонента у закладах загальної середньої освіти).
Оскільки коло наших наукових інтересів складають теоретикометодологічні засади проєктування змісту варіативного навчання в основній і
старшій школі, відповідні особливості початкової школи не розглядаються,
що, звісно, не виключає можливості адаптації здобутих теоретичних
результатів у системі початкової освіти.
У проєктуванні реалізації варіативного навчання за аксіологічноактивізаційним,

стратегічно-діяльнісним,

аналітико-прогностичним

та

рефлексійно-актуалізаційним аспектами ми спираємося на результати
розробленої та апробованої комплексної структурно-функціональної моделі
проєктування і реалізації варіативного змісту освіти в умовах профільного
навчання Київської гімназії східних мов № 1 (дослідно-експериментальна
робота на тему: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних
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та морально-громадянських цінностей учнів»; накази МОН України: від
24.12.2012 № 1477 – про початок Всеукраїнського експерименту, від
26.12.2019 №1639 – про завершення Всеукраїнського експерименту), що
вбирає результати пошуків вітчизняних і зарубіжних вчених із проєктування
особистісно орієнтованої системи освіти з урахуванням:
– дидактичних детермінант формування і реалізації курсів за вибором
(Мальований Ю. та В. Кизенко [411]; Топузов О. [582]) і т. ін.;
– особливостей організації профільного навчання (Аніскіна Н. [8];
Бабанський Ю. [16]; Барановська О. [30]; Бібік Н. [54; 55; 56]; Бурда М. [70];
Васьківська Г. [81]; Гузик М. [136]; Кизенко В. [196]; Савченко О. [522];
Самодрин А. [527; 528]);
– психолого-педагогічних основи вибору професії (Барабаш Ю. і
Позінкевич Р. [26]);
– ролі особистості (суб’єкт-суб’єктна взаємодія) у системі освіти (Бех І.
[45]; Гончаренко С. [118]; Лєдньов В. [375]; Сухомлинський В. [570]);
– системи методів навчання (Лернер І. [383]);
– становлення і розвитку методології наукового пізнання в педагогіці
(Бондар Вол. [64]);
Аналіз дослідно-експериментальної роботи (2012–2019 рр.) дав змогу
констатувати, що варіативна освіта слугуватиме не лише підсиленню
інваріантного змісту освіти, а й ладна спрямовувати особистість здобувачів
профільної освіти на цілісне бачення світу, на моральне, громадянське,
екологічне виховання й достойне ставлення до цінностей полікультурного
світу.
Водночас, подальше дослідження теоретико-методологічних засад
проєктування

змісту

варіативного

подолання низки суперечностей між:

навчання

зумовлене

необхідністю
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• наявним та необхідним структурно-процесуальним потенціалом
освіти в епоху керованих та некерованих соціальних і євроінтеграційних
освітніх процесів;
• сучасним станом теоретико-методологічного супроводу профільного
навчання та існуючим рівнем наукових розробок у світлі освітніх
трансформацій (класичний та постнекласичний аспекти);
• необхідністю побудови допрофільного і профільного поліваріантного
навчання в умовах об’єднаних територіальних громад і недостатнім
урахуванням цієї проблеми для проєктування змісту варіативного навчання в
конкретних методичних реаліях;
• зростанням вимог до якості професійної підготовки педагогічних
працівників і станом варіативного навчання, яке покликане задовольняти
потреби здобувачів освіти і відповідати належному рівню профільнопрофесійної підготовки освітніх кадрів.
Аналіз стану освіти доводить, що традиційна загальноосвітня школа з
наміром і спробою перебудови її старшої ланки щодо втілення варіативного
навчання недостатньо відповідає завданню сучасної організації навчання,
далеко не вичерпуючи, а частіше – по-справжньому не торкаючись проблеми
модернізації

змісту

освіти.

Вочевидь,

маємо

справу

з

досить

розбалансованим освітнім процесом в Україні, який сьогодні викликає
необхідність пошуку шляхів внутрішнього переструктурування варіантів
навчання як нової самоорганізації життєдіяльності.
Новою альтернативою традиційній системі освіти стає система освіти,
вибудувана

на

засадах

варіативного

аксіологічно-активізаційним,

компонента

і

стратегічно-діяльнісним,

підпорядкована
аналітико-

прогностичним та рефлексійно-актуалізаційним вимогам.
Вимога аксіологічно-активізаційна – адекватна детермінанта сучасному
стану профільної освіти, передбачає ціннісну орієнтацію змісту варіативного
освітнього компонента з підкресленим потенціалом активізувати процеси
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самовизначення здобувачів профільної освіти у майбутній професійній
діяльності.
Вимога стратегічно-діяльнісна – одна з умов усунення суперечностей
між класичною та постнекласичною методологією освіти; головне – якість
освіти як стратегічний потенціал особистості у процесі життєдіяльності
загалом.
Вимога аналітико-прогностична – об’єкт і предмет діагностики у
системі цілей і змісту освіти, варіативного навчання і поліваріативності, у
системі дидактики як науки, яка має розвивати теоретико-методологічні
засади проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної
середньої освіти.
Вимога рефлексійно-актуалізаційна – стосується передусім особистісно
орієнтованого навчання у його комплексному розумінні, має потенціал для
пошуку шляхів розв’язання теоретичних (дидактичних), методологічних,
методичних, загальноосвітніх та профільно цілевизначальних проблем.
Установлено, що в розвинених країнах світу важлива роль відводиться
проблемі варіативності змісту навчання (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) як
найбільш досконалого засобу модернізації освіти на засадах взаємодії
професійної і особистісно зорієнтованої загальної середньої освіти в практиці
старшої ланки закладів загальної середньої освіти.
Із метою визначення стану дослідженості порушеної проблеми нами
здійснено широкий аналіз наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних
учених, який засвідчив недостатність наукових досліджень у царині
варіативного навчання. Цьому питанню приділялась увага переважно в
контексті диференційованого навчання, допрофесійної, трудової підготовки
та за висвітлення загальних теоретичних питань: Ю. Бабанський [19],
А. Баранніков [27], Б. Бім-Бад та ін. [48; 49], П. Блонський [60], В. Воронов
[146], В. Давидов [138], О. Дусавицький [151], Б. Єсипов [154], Т. Ільїна
[180], В. Ледньов [374], І. Лернер [383], Н. Мойсеюк [427], В. Оконь [445],
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В. Онищук [446], П. Підкасистий [464], О. Савченко [523], М. Скаткін [547],
В. Сластьонін та ін. [550], М. Фіцула [596], С. Френе [599], І. Харламов [606],
П. Щербань [634], Г. Щукіна [636], В. Ягупов [637] та ін.
Виробленню системності у дослідженні теорії і практики варіативного
навчання посприяв творчий доробки В. Беспалька [39], Вол. Бондаря [62],
Б. Гершунського

[112],

С. Гончаренка

([124];

у

співавторстві

з

Ю. Мальованим [126]), В. Горохова [129], Л. Занкова [168], І. Зязюна [174],
Є. Клімова [323], В. Козакова [328], Г. Костюка [338], В. Кременя [358; 361],
Ч. Купісевича

[369],

В. Лозової

у

співавторстві

з

Г. Троцко

[390],

А. Макаренка [401], Н. Ничкало [439], В. Пікельної у співавторстві з О. Удод
[467],

І. Підласого

[472],

В. Рибалки

[506],

В. Семиченко

[540],

В. Сухомлинського [566; 567] та ін.
Сучасні підходи теоретиків і практиків (Алфімов В. [3], Бех І. [41; 42],
Волков І. [101], Гриньова М. [132], Гузик М. [136], Сисоєва С. у співавторстві
з Соколовою І. [543], Сікорський П. [545], Сологуб А. [551], Фурман А. [603],
Хуторськой А. [607; 608], Якиманська І. [639] та ін.) переконали в
необхідності побудови особистісно орієнтованого навчання в сучасному
закладі загальної середньої освіти на засадах варіативності (що не оминає
інваріантну складову, адже є таке поняття як предмети за вибором).
У контексті профілізації навчання стало доцільним мати в складі змісту
освіти допрофесійний компонент (Сазонов А. та ін. [525], Симоненко В.
[542], Федоришин Б. [591] та ін.), що корелює зі схарактеризованими
вимогами, висунутими як альтернативи традиційній системі освіти, зі
значною питомою вагою варіативного освітнього компонента, що має
аксіологічно-активізаційний,

стратегічно-діяльнісний,

аналітико-

прогностичний та рефлексійно-актуалізаційний потенціал.
Рушійною силою навчання в сучасній школі й умовою побудови
когнітивної сфери особистості визнано пізнавальний інтерес (Клаус Г. [320],
Маслоу А. [423], Негойце К. [438], Решер Н. [504], Щукіна Г. [535] та ін.).
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У межах дослідження використано праці з:
– проблеми професійного самовизначення учнів (Батишев С. [32],
Мадзігон В. у співавторстві з Бурдою М. [400], Павлютенков Є. [458],
Сєріков В. [541] та ін.);
– психологічних

концепцій

діяльності

(Виготський Л.

[105],

Гальперін П. [109], Давидов В. [138], Леонтьєв О. М. [377; 378] – розвивали
ідею Виготського Л.; Рубінштейн С. [512] і його школа).
Розкриваючи теоретико-методологічні засади проєктування змісту
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти (основна і
старша школа), розглядаючи управлінсько-дидактичний ресурс системи
профільного навчання, ми спиралися на здобутки плеяди дидактів (Зоріна Л.
[173], Сорочан Т. [552], Шамова Т. [621] та ін.); використали підходи до
процесу формування особистості в контексті її генетичних витоків
(Абульханова-Славська К. [1], Божович Л. [61], Максименко С. [403],
Моргун В. [429], Моргун Ф. [430], Роменець В. [509], Цуканов Б. [615],
Яценко Т. у співавторстві з Кмітом Я. та Олексієнком Б. [646] та ін.).
У процесі дослідження теоретико-методологічних основ проєктування
змісту варіативного навчання, ми спиралися на сучасні тенденції розвитку
дидактичних систем, яким за різним ступенем увагу приділяли: І. Артюхова
[10],

Л. Байбородова

А. Баранніков

[27],

у

співавторстві

Н. Бондаренко

у

з

Л. Серебренниковим

співавторстві

В. Кизенком

[21],
та

С. Косянчуком [650]; Г. Васьківська, С. Косянчук, В. Кизенко та ін. [87],
О. Васько у співавторстві з В. Кизенком [308], В. Гузєєв [135], А. Ісайко
[184], В. Кизенко [208; 225; 260; 273; 292], Л. Кузнєцова у співавторстві з
Т. Служевською

[366],

П. Лернер

[386],

О. Падалка

(співавтори –

А. Нісімчук, І. Смолюк, О. Шпак) [459], М. Савченко у співавторстві з
В. Кизенком [312] та ін.
У кандидатських дисертаціях (Балацька Н. [22], Гордієнко Т. [128],
Гриневич Л. [131], Макарова Л. [402], Піщалковська М. [470], Фруктова Я.
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[601],

Шутова М.

[632])

розглянуто

психолого-педагогічні

аспекти

диференціації навчання як у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці.
У низці докторських дисертацій висвітлено: проблеми української
національної школи (Зайченко І.) [159] і дидактичні засади формування
системи знань про людину в учнів старшої школи (Васьківська Г.) [77],
теоретико-методологічні засади проєктування інноваційних педагогічних
систем (Докучаєва В.) [150], особистісний підхід у профільному навчанні
старшокласників (Рибалка В.) [505], теорія й методика диференційованого
навчання (Сікорський П.) [545], теорія і практика допрофесійної підготовки
учнів у ліцеях медичного профілю (Цехмістер Я.) [613], дидактичні засади
профільного навчання у закладі загальної середньої освіти сільської
місцевості (Шиян Н.) [628], педагогічні основи групової навчальної
діяльності здобувачів освіти (Ярошенко О.) [644].
Проте, що стосується функціонування та модернізації дидактичної
системи варіативного навчання, проблем проєктування і діагностики
ефективності реалізації змісту варіативного навчання, можна сказати, що
переважає аспектність.
Аналіз можливостей обґрунтування теоретико-методологічних засад
проєктування змісту варіативного навчання та їх упровадження в умовах
трансформації системи освіти України дав змогу виявлені тенденції, причини
і суперечності звести до наступного:
1) розроблення теоретико-методологічних засад проєктування змісту
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти має спиратися
на сучасні тенденції комплексного бачення програм розвитку освіти в
регіонах (у т.ч. у рамках об’єднаних територіальних громад), однак
досліджень, які визначали б перспективи розвитку відповідних систем освіти
на засадах варіативності його змісту, бракує;
2) проєктування змісту варіативного навчання найкращим чином
вплинуло б на поєднання в змісті освіти загальноосвітнього та професійного
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складників

відповідно

до освітніх

рівнів, а також

з урахуванням

особливостей регіональних детермінант (від економічних до кадрових),
забезпечуючи

прискорення

становлення

всіх

елементів

соціально-

педагогічної системи країни (адже за відкритості освітньої системи країни і
статусу закладів загальної середньої освіти як соціальних інститутів освітня
система загалом носить соціально-педагогічний характер), значно посиливши
процес продукування особистості професіонала (тобто, йдеться про кінцевий
освітній результат – підготовлених до подальшого життя і діяльності
випускників школи), утім сутнісні основи варіативності профільного
навчання невизначено;
3) упровадження варіативного навчання, що відбувається сьогодні в
країні, здійснюється без належного врахування необхідності модернізації
траєкторії розвитку неперервної освіти в цілісній системі «заклад загальної
середньої освіти – заклад вищої освіти – соціальний інститут», чим
знижується ефективність практичної спрямованості системи освіти.
З огляду на суперечності, які виникають при реалізації варіативного
профільного навчання в старшій школі, й науково-практичні потреби в їх
розв’язанні, з урахуванням стану дослідженості означеної проблеми,
доцільності її розроблення, темою дисертаційної роботи обрано: «Теоретикометодологічні засади проєктування змісту варіативного навчання у
закладах загальної середньої освіти».
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану
науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України як складова
комплексних тем відділу дидактики: «Дидактичні засади функціонування
навчального процесу в 12-річній середній школі» (1999–2002), (№ державної
реєстрації 0100U000047); «Дидактичні основи формування змісту освіти в
12-річній

середній

школі»

(2003–2005),

0103U000352); «Дидактичні засади

(№

державної

реєстрації

формування і реалізації навчальних
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профілів» (2006–2008), (№ державної реєстрації 0105U007814); «Дидактичні
засади диференціації навчання в основній школі» (2009–2011), (№ державної
реєстрації 0109U002180); «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі
в умовах профільного навчання» (2012–2014), (№ державної реєстрації
0112U000336); «Формування змісту профільного навчання в єдності його
інваріантної і варіативної складових» (2015–2017), (№ державної реєстрації
0115U003074); «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в
умовах

профільного навчання» (2018–2020), (№ державної реєстрації

0118U003355).
Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки АПН
України 25.06.2009 року, протокол № 6.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретикометодологічних засад проєктування змісту варіативного навчання у закладах
загальної середньої освіти як визначального засобу забезпечення профільної
спрямованості в гімназії і ліцеї, розробленні дидактичного інструментарію
цього процесу
Об’єкт дослідження – профільна спрямованість змісту варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти України.
Предмет

дослідження

науково-педагогічний

–

ресурс

у

змістово-процесуальний
процесі

проєктування

потенціал
і

як

реалізації

допрофільної підготовки і змісту профільного навчання.
Концепція дослідження. На нинішньому етапі модернізації освіти
України набувають ваги наукове забезпечення процесу реалізації варіативного
навчання; проєктування особистісно орієнтованого компонента у системі
шкільної

профільної

освіти,

структурно-функціональні

особливості

формування і реалізації варіативного змісту освіти у профільному навчанні.
На часі актуалізація принципів варіативності змісту освіти: відповідність
змісту профільної освіти рівневі сучасної дидактичної науки; урахування
змістової і процесуальної змінних навчання за конструювання змісту
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навчального матеріалу; структурна єдність змісту освіти на різних рівнях його
формування з урахуванням особистісного розвитку здобувача освіти, що
передбачає взаємозв’язок і пропорційність компонентів змісту освіти.
Беззаперечною є важливість загальних дидактичних функцій курсів за
вибором (забезпечують передусім єдність елементів базового і варіативного
освітнього

компонентів,

індивідуальну

орієнтованість

змісту

освіти,

інноваційність у навчанні, культурологічність, розвиток особистості тощо) у
здійсненні допрофільної підготовки і профільного навчання.
Курси за вибором відтворюють у змісті профілю навчання здобутки
виучуваної науки, спираються на її постулати, що послідовно відображено у
змісті чинних програм. Тож зміст курсу за вибором у змісті профілю навчання
має містити такі структурні елементи: дидактично опрацьований зміст
наукових галузей; систему предметних знань, умінь і навичок; систему понять
про явища, закони, теорії, методи; об’єкт, зумовлений цілями навчання, а
також соціальним замовленням. Важливі питання творення категорій
постнекласичної науки й освіти мають розглядатися крізь поєднання
раціональних і соціально-моральних ресурсів особистості. Тож науковці,
педагогічні працівники мають забезпечувати варіативність та особистісну
орієнтацію

освітнього

процесу,

проєктування

індивідуальних

освітніх

траєкторій; практичну орієнтацію освітнього процесу через освоєння
проєктно-дослідницьких

і

комунікативних

методів;

професійне

самовизначення і формування умінь, навичок, компетентностей, необхідних
здобувачам освіти для продовження навчання у відповідній сфері професійної
освіти.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що розроблення
теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання
у закладах загальної середньої освіти сприятиме розвиткові особистості, її
пізнавальних і творчих якостей, процесу профілізації загальної середньої
освіти країни, стане надійним засобом модернізації системи освіти на засадах
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впровадження поліваріантного змісту навчання, забезпечуючи освіту,
адекватну вимогам і викликам часу.
Загальна гіпотеза конкретизована в окремих гіпотезах: розроблена
комплексна структурно-функціональна модель проєктування і реалізації
варіативного змісту освіти уможливить дотримання науково обґрунтованих
дидактичних принципів формування і реалізації варіативного компонента
змісту освіти, дидактичних функцій курсів за вибором для здійснення
допрофільної підготовки і профільного навчання з огляду на класичну і
постнекласичну

методологію

освіти;

теоретико-методологічні

засади

проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти, за авторського бачення, екстраполюючись на дидактичну систему
варіативного навчання і принципи варіативності освіти, чинитимуть
позитивні

технологічні

зміни

у

процесі

проєктування

варіативного

компонента змісту навчального профілю (профілю навчання) закладу
загальної середньої освіти; розроблені теоретичні засади здійснення
діагностики ефективності реалізації змістово-процесуального потенціалу як
науково-педагогічного ресурсу, проєктування варіативного навчання у
закладах загальної середньої освіти як складова оптимізації розвитку системи
освіти і як умова ефективного функціонування дидактичної системи, що
висувається до проєктування допрофільної підготовки, уможливить вибір
здобувачами освіти варіанта навчального профілю (профілю навчання) як
ключового чинника формування особистості компетентного випускника
закладу загальної середньої освіти; враховування критеріальних показників
ефективності

розвитку системи

варіативності

навчання,

освіти, розроблених

підвищить

роль

і

значення

за принципами
організаційно-

педагогічних умов реалізації варіативного освітнього компонента на стадії
допрофільної підготовки і у процесі профільного навчання.
Відповідно до теми, мети, концепції та гіпотези визначено завдання
дослідження:
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1. Дослідити особливості проєктування варіативного навчання в умовах
профілізації закладів загальної середньої освіти у контексті парадигми
особистісно орієнтованої освіти та з огляду на тенденції і спроби модернізації
загальної середньої освіти в Україні та за кордоном.
2. Окреслити

дидактичні

принципи

формування

варіативного

компонента змісту освіти і схарактеризувати дидактичні функції курсів за
вибором у процесі реалізації профільного навчання.
3. Розглянути

змістово-процесуальний

потенціал

проєктування

варіативного навчання як науково-педагогічний ресурс оновлення теоретикометодологічних засад проєктування змісту варіативного навчання і основ
розвитку дидактичної системи варіативного навчання.
4. Розробити та обґрунтувати комплексну структурно-функціональну
модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти.
5. Схарактеризувати розроблені та обґрунтовані теоретичні засади
діагностики ефективності змістово-процесуального потенціалу в процесі
проєктування варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти.
6. Розробити та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови реалізації
змістово-процесуального потенціалу у процесі проєктування варіативного
навчання як чинника моніторингу функціонування дидактичної системи
варіативного навчання.
7. Верифікувати результати наукового забезпечення і супроводу процесу
реалізації змісту варіативного освітнього компонента у дидактичній системі
варіативного навчання Київської гімназії східних мов № 1 (за підсумками
Всеукраїнського експерименту 2012–2019 рр.).
Методологічну й теоретичну основу дослідження становлять:
– єдність

теорії

пізнання,

діалектики

та

логіки;

філософські,

соціологічні, психологічні та герменевтичні основи теорії діяльності; теорії
систем і синергетики в освіті; загальнопедагогічні, освітні, соціальнопсихологічні та ін. аспекти, що розкривають сутнісну основу профільно-
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професійного розвитку й саморозвитку особистості здобувача освіти у
дидактичній системі варіативного навчання;
– філософські погляди на освіту вітчизняних і зарубіжних філософів і
мислителів (Андрущенко В. [7], Аршинов В. [12], Батищев Г. [31], Бергсон А.
[35], Бердяєв М. [36], Вернадський В. [98; 99], Декарт Р. [141], Зязюн І. [174],
О. Ігнатенко О. [178], Ігнатова В. [179], Каптерєв П. [189], Кедров Б. [193],
Кізіма В. [319], Кисельов М. (співавтори – В. Деркач, А. Толстоухов та ін.)
[317], Конєв В. [332], Кремень В. [358; 360], Кун Т. [368], Лосєв О. [392],
Лутай Х. [394], Огнев’юк В. [443], Попович М. [480], Пуанкаре А. [499],
Розін В. [508], Франкл В. [598], Ціолковський К. [614], Чижевський О. [617],
Шубинський С. [631];
– теоретичні положення і висновки українських та зарубіжних учених
щодо: системного підходу у процесі педагогічного супроводу розвитку
особистості і реалізації її природних задатків (Бехтєрєв В. [46; 47],
Буданов В. [68], Горохов В. [129], Ільченко В. та Гуз К.[181], Князєва О. та
Курдюмов С. [324], Ковальов О. [327], Ледньов В. [374], Маслоу А. [423],
Пригожин І. [482], Хакен Г. [605] та ін.); профільного, диференційованого,
особистісно орієнтованого підходів до освітнього процесу (Ананьєв Б. [4],
Балл Г. [23], Бех І. [41; 42], Бурда М. [70; 71; 72], Гончаренко С. [123],
Занков Л. [167; 168], Клімов Є. [321], Унт І. [589], Якиманська І. [640];
вікової періодизації психічного розвитку особистості і вікових особливостей
здобувачів освіти як суб’єктів освітнього процесу (Ананьєв Б. [4], Бернс Р.
[38], Божович Л. [61], Виготський Л. [105], Кон І. [329], Костюк Г. [339],
Лялюк Г. [396], Максименко С. [403] та ін.); розгляду моделі школи як
цілісної педагогічної системи (Беспалько В. [40], Бондар Вол. [63], Лернер І.
[379],

Мадзігон В.

[399],

Макаренко А.

[401],

Сухомлинський [567]);

педагогічні засади й теорія профільного навчання (Бібік Н. [54; 55; 56],
Дік Ю. у співавторстві з Чистяковою С., Сасовою І, Орловим В. та ін. [147],
Остапенко А. та Скопін А. [456], Сікорський П. [545; 546], Хуторськой А.
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[608], Чистякова С., Лернер П., Родичев М. та ін. [618; 619], Шиян Н. [629],
Ярошенко О.

[644];

ідеї

національного

виховання

(Ващенко Г.

[94],

Кобенко О. [325], Русова С. [513; 514], Сковорода Г. [549], Сухомлинська О.
[568] та ін.);
– науково-теоретичні підходи до розвитку системи управління освіти
(Даниленко Л.

[140],

Конаржевський Ю.

[330],

Паламарчук В.

[460],

Пікельна В. і Удод О. [467], Поташник М. [481], Шамова Т. [621]);
– Закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню
освіту» (2020 р.), «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Національна
доктрина розвитку освіти (2002 р.), Державний стандарт базової і повної
загальної середньої освіти (2004, 2011 рр.), Концепція профільного навчання
в старшій школі (проєкт 2014 р.), Державний стандарт базової середньої
освіти (2020 р.), Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006–
2010 рр., Концепція профільного навчання в старшій школі (2003, 2009, 2011
рр.), Концепція профільного навчання в старшій школі (проєкт 2014 р.),
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. та ін.)
Методи дослідження. Відповідно до завдань було використано комплекс
таких методів: теоретичних – історичний, ретроспективно-оглядовий, системноструктурний та зіставно-порівняльний аналіз наукової вітчизняної й зарубіжної
літератури

з

метою

обґрунтування

теоретико-методологічних

основ

проєктування змісту варіативного навчання, теоретичних основ становлення і
розвитку дидактичної системи варіативного навчання у закладах загальної
середньої освіти; змістово-процесуального потенціалу як науково-педагогічного
ресурсу в процесі проєктування варіативного навчання; аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення, аналогія, моделювання, ідеалізація при дослідженні
стану розвитку і функціонування системи освіти з позицій диференціації,
можливості проєктування варіативного особистісно орієнтованого навчання в
умовах профілізації; емпіричних – збір та обробка первинної інформації,
результати опитувань педагогічних працівників і здобувачів освіти для
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з’ясування

можливостей

розроблення,

обґрунтування

і

діагностування

ефективності змістово-процесуального потенціалу як науково-педагогічного
ресурсу в процесі проєктування варіативного навчання у закладах загальної
середньої

освіти для забезпечення

профільної спрямованості

розвитку

вітчизняної освіти; аналіз педагогічного досвіду; анкетування, педагогічне
спостереження, бесіди, опитування, метод вивчення шкільної документації,
метод діагностики та оцінювання результатів педагогічної діяльності; –
комплексних методів (аналіз, синтез, порівняння і зіставлення) – для актуалізації
та концептуалізації розвитку основ варіативного навчання в світлі класичної і
постнекласичної методології освіти.
Дослідження має характер теоретико-методологічного доробку з
можливістю подальшого розроблення і впровадження в педагогічну практику
виокремлених

положень,

що

стосуються

допрофільної

підготовки

і

профільного навчання у дидактичній системі варіативного навчання.
На

першому

етапі

(2010–2013 рр.)

обґрунтовувалася

проблема

дослідження та аналізувався стан її дослідженості; було розроблено загальну
концепцію,

програму

і

методику

наукового

пошуку;

аналізувалися

особливості проєктування варіативного навчання в умовах профілізації
закладів загальної середньої освіти у контексті парадигми особистісно
орієнтованого навчання та з огляду на тенденції і спроби модернізації
загальної середньої освіти в Україні та за кордоном; розпочато дослідноекспериментальну роботу на тему: «Реалізація інноваційної моделі розвитку
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» (наказ
МОНмолодьспорту України від 24.12.2012 № 1477).
На

другому

принципи

етапі

формування

(2014–2015 рр.)
варіативного

формулювалися
компонента

дидактичні

змісту

освіти,

характеризувалися дидактичні функції курсів за вибором у процесі реалізації
профільного

навчання;

розглядався

змістово-процесуальний

потенціал

проєктування варіативного навчання як ресурс оновлення теоретико-
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методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання і основ
розвитку дидактичної системи варіативного навчання; тривали пошуки
теоретичного підґрунтя для здійснення діагностики ефективності реалізації
змістово-процесуального потенціалу проєктування варіативного навчання.
На третьому етапі (2016–2017 рр.) вивчалися сучасні тенденції
розвитку дидактичної системи варіативного навчання. Значну увагу було
приділено ґенезі (за застосування ретроспективно-аналітичного методу)
дидактичних досліджень проблематики формування і реалізації варіативного
освітнього компонента.
На четвертому етапі (2018–2019 рр.) розроблено та обґрунтовано
комплексну структурно-функціональну модель формування і реалізації
варіативного

змісту

освіти;

схарактеризовано

складники

діагностики

ефективної реалізації змістово-процесуального потенціалу проєктування
варіативного навчання у закладі загальної середньої освіти; розроблено та
обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови

реалізації

змістово-

процесуального потенціалу проєктування варіативного навчання як чинника
моніторингу функціонування дидактичної системи варіативного навчання.
На

п’ятому

етапі

(2020–2021 рр.)

здійснено

узагальнення

і

систематизацію результатів дослідження; уточнено окремі положення
теоретичних засад щодо здійснення діагностики ефективності реалізації
змістово-процесуального потенціалу проєктування варіативного навчання; за
результатами Всеукраїнського експерименту 2012–2019 рр., проведеному на
базі Київської гімназії східних мов № 1, верифіковано результати наукового
забезпечення і супроводу процесу реалізації змісту варіативного освітнього
компонента у дидактичній системі варіативного навчання; забезпечено
цілісність процесу реалізації інваріантного і варіативного складників змісту
профільного навчання цього закладу загальної середньої освіти.
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Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна
робота проводилася як складова НДР відділу дидактики Інституту педагогіки
НАПН України (до 01.01.2015 р. – лабораторія).
Основну експериментальну базу склали: Київська гімназія східних мов
№ 1 (Всеукраїнський експеримент «Реалізація інноваційної моделі розвитку
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей», Київська гімназія
східних мов №1, м. Київ; термін – грудень 2012 – грудень 2019 (наказ
МОНмолодьспорту

України

№ 1477

від

24.12.2012

р.),

керівник

експерименту Кизенко В. І., канд. пед. наук, ст. н.с., провід. н. с. відділу
дидактики; Кременчуцька гімназія № 5 імені Т. Г. Шевченка (Всеукраїнський
експеримент «Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в
навчальному процесі гімназії: регіональний аспект», Кременчуцька гімназія
№5 імені Т. Г. Шевченка, м. Кременчук Полтавської області; термін – 2014–
2020 рр. (наказ МОН України № 1017 від 09.09.2014 р.), керівник
експерименту Кизенко В. І., канд. пед. наук, ст. н.с., провід. н. с. відділу
дидактики).
Апробація та упровадження одноосібної й у співавторстві монографій,
одноосібного й у співавторстві посібників, наукових результатів, здобутих
науковцями відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
здійснювалися на базі таких закладів: Авторська школа М. П. Гузика –
експериментальна спеціалізована загальноосвітня школа-комплекс І–ІІІ
ступенів Южненської міської ради; Броварська загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 2 Київської області; гімназія міжнародних відносин №323 з
поглибленим вивченням англійської мови, м. Київ; гімназія № 290 м. Києва;
Гребінківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Васильківського району
Київської області; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»; Мелітопольський державний педагогічний університет
імені

Богдана

Хмельницького;

Пісківська

гуманітарна

гімназія
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Бородянського

району

Київської

області;

Тернопільський

НВК

«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2» Тернопільської
міської ради Тернопільської області; Устимівська загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів

Васильківського

району

Київської

області;

Чернівецький

національний університет імені Юрія Федьковича.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в
тому, що:
– уперше у вітчизняній теорії навчання обґрунтовано змістовопроцесуальний

потенціал

як

науково-педагогічний

ресурс

у

процесі

проєктування варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти, як
чинник оновлення теоретико-методологічних засад проєктування змісту
варіативного навчання і основ розвитку дидактичної системи варіативного
навчання; сформовано теоретичне підґрунтя для здійснення діагностики
ефективності змістово-процесуального потенціалу в процесі проєктування
варіативного

навчання

схарактеризовано

у

закладах

організаційно-педагогічні

загальної
умови

середньої
реалізації

освіти;
змістово-

процесуального потенціалу у процесі проєктування варіативного навчання як
детермінанти функціонування дидактичної системи варіативного навчання;
– розроблено

та

науково

обґрунтовано

комплексну

структурно-

функціональну модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти у
дидактичній системі варіативного навчання за теоретико-методологічним,
структурно-функціональним,

стратегічно-діяльнісним,

рефлексійно-

актуалізаційним, інтерпретаційно-верифікаційним, змістово-процесуальним,
дидактико-методичним,

аналітико-прогностичним,

аксіологічно-

активізаційним критеріальними аспектами;
– удосконалено теоретичну основу розроблення науково-методичного
комплексу для здійснення моніторингу та верифікації ефективності технологій
проєктування варіативного змісту профільного навчання;
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– уточнено

зміст

основних

дидактичних

понять

поняттєво-

категоріального апарату дослідження: «диференційоване навчання», «курси за
вибором», «факультативний курс», «спеціальний курс», «профіль навчання»,
«функції спеціального курсу».
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в
розробленні експериментального варіанту дидактичної системи варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти та механізмів верифікації її
ефективного використання у профільній освіті. Автором розроблено і
доведено до освітян-практиків цілісний науковий підхід до реалізації змістовопроцесуального потенціалу у процесі проєктування варіативного навчання
(методичні рекомендації), основні теоретичні положення дослідження
доведено до практичної реалізації у вигляді одноосібної монографії [1] та
численних наукових праць, написаних одноосібно і в співавторстві згідно з
науково-тематичними планами відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН
України. Теоретико-методологічні засади проєктування змісту варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти знайшли практичне втілення у:
структурно-функціональній моделі застосування дидактичних технологій
реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання (Тернопільський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-правовий
ліцей № 2»); інноваційній моделі розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей учнів та моделі розвитку культурно-мовних та
морально-громадянських
варіативного

змісту

цінностей

освіти

учнів

(Київська

засобами

гімназія

інваріантного

східних

мов

і

№ 1).

Напрацювання автора можуть бути використані у процесі реалізації
Національної доктрини розвитку освіти в контексті адміністративнотериторіальної реформи України, для уточнення Концепції профільного
навчання в старшій школі та ін.
Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність закладів
освіти України (довідка про впровадження результатів дисертаційного
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дослідження Кизенка Василя Івановича на тему «Теоретико-методологічні
засади проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної
середньої освіти» (на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.09 – теорія навчання) Департаменту освіти Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 24.03.2021 р.
№ 01-30/551; довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи
Кизенка

Василя

Івановича

з

теми

«Теоретико-методологічні

засади

проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти» (на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.09 – теорія навчання) в освітній процес Криворізького
державного педагогічного університету від 06.04.2021 р. № 01-240/3; довідка
про впровадження результатів дисертаційної роботи Кизенка Василя
Івановича на тему «Теоретико-методологічні засади проєктування змісту
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти», поданої на
здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності
13.00.09 – теорія навчання Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України від 24.03.2021 р. № 0137/241; довідка про впровадження наукових результатів дисертаційного
дослідження Кизенка В. І. на тему: «Теоретико-методологічні засади
проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти» Київської гімназії східних мов № 1 від 01.12.2020 р. № 322; довідка
Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2» про впровадження отриманих результатів за
дисертаційним дослідженням Василя Івановича Кизенка на тему: «Теоретикометодологічні засади проєктування змісту варіативного навчання у закладах
загальної середньої освіти» від 01.04.2021 р. № 41).
Апробація результатів дослідження здійснювалася за теоретичними і
практичними аспектами, представленими на 91 науково-практичному заході
міжнародного, всеукраїнського, регіонального та локального рівнів.
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– міжнародні науково-практичні конференції, проведені в інших
країнах (9): Virtual Conferences on Neuroergonomics and Cognitive Engineering,
and Industrial Cognitive Ergonomics and Engineering Psychology (Proceedings of
the AHFE 2020) «Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering»
(USA, 2020); 3rd International Conference on Intelligent Human Systems
Integration (IHSI 2020) (Modena, Italy, 2020); XI International Scientific and
Practical Conference «Theoretical foundations of modern science and practice»
(Melbourne,

Australia,

2020);

«Личность.

Образование.

Общество.

Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации»
(Гродно (Білорусь), 2020); 5th International Scientific and Practical Internet –
Conference «Modern problems of improve living standards in a globalized world»
(Україна – Польща – Словаччина, 2020);
дослідження:

сучасні

Міждисциплінарні

«Фундаментальні та прикладні

науково-практичні

перспективи» (Банська

рішення

Бистриця

і

підходи.

(Польща),

Баку

(Азербайджан), Ужгород, Херсон, Кривий Ріг (Україна); 2019); «Discovery
Science» (Карлові Вари, Чехія, 2019); «Розвиток сучасної освіти і науки:
результати, проблеми, перспективи» (Конін, Польща, 2018); «Проблеми
сучасного підручника» (Мінськ, Білорусь, 2018);
– міжнародні науково-практичні заходи, проведені в Україні (22), у
т.ч. –
• виставки (2): ХV ювілейна Міжнародна виставка навчальних закладів
«Сучасна освіта в Україні – 2012» (Київ, 2012); ХVІ Міжнародна виставка
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013» (Київ, 2013);
• форуми (1): Міжнародний форум до 100-річчя вальдорфської
педагогіки «Навчати бачити світ, любити світ, змінювати світ» (Київ, 2019);
• міжнародні

науково-практичні

конференції

(19):

«Проблеми

сучасного підручника» (Київ, 2015–2017, 2019, 2020); «Модернізація
освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 2020); «Priority
directions of science and technology development» (Київ, 2020); «Актуальні
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проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні
аспекти»

(Умань,

2019);

«Освіта

ХХІ

століття:

теорія,

практика,

перспективи» (Київ, 2019); «Педагогічна компаративістика і Міжнародна
освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації»
(Київ, 2019);

«Problems of Infocommunications Science and Technology»

(Харків, 2019);

«Нова українська школа: теорія та практика реалізації

інтегрованого підходу» (Тернопіль, 2018); «Творча спадщина Василя
Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» (Кропивницький,
2018); «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»
(Умань, 2017); «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські,
психологічні
освітнього
«Дидактика

та

педагогічні

середовища:

аспекти»

проблеми

початкової

школи:

(Умань,

та

2017);

перспективи»

реалізація

«Модернізація
(Умань,

2017);

технологічного

та

компетентнісного підходів» (Миколаїв, 2015); «Східне партнерство – 2015»
(Київ, 2015); «Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи» (Миколаїв, 2015);
– всеукраїнські науково-практичні заходи (25), у т.ч. –
• конференції (13): «VІІ Волошинські читання “Шкільна мовнолітературна освіта: традиції і новаторство”» (Київ, 2019); «Практична
філософія і нова українська школа» (Київ, 2019); «Україна, українська мова –
світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських
цінностей

особистості

та

педагогічних

систем»

(Київ,

2019);

«Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи (Київ, 2019);
«Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології
(Київ, 2018); «Педагогічні читання–2018» з проблеми «Педагогічна думка:
історія, сьогодення, майбуття» (Київ, 2018); «Україна – країни Сходу в ХХІ
столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри
особистості»

(Київ,

2016);

«Теоретико-методичні

засади

системи

професійного самовизначення особистості в умовах регіону» (Кременчук,
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2016); «Формування змісту профільного навчання як стратегічний напрям
модернізації освіти в Україні» (Київ, 2015); «Компетентнісна парадигма
розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики»
(Чернігів,

2013);

«Проблеми

сучасного

підручника»

(Київ,

2012);

«Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» (Київ,
2012); «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур,
педагогічних систем» (Київ, 2012);
• педагогічні читання (1):

ХХVІ Всеукраїнські педагогічні читання

«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: методична спадщина
педагога в контексті ідей Нової української школи» (Рівне, 2019);
• круглі столи (2): «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток
української освіти, педагогіки, психології (до 90-річчя від дня народження)»
(Київ, 2018); «Вектори розвитку сучасної педагогіки: діалог теорії і
практики» (До ювілею відомого українського педагога Олександри Яківни
Савченко) (Київ, 2017);
• семінари (6): «Концептуальні ідеї реалізації соціального партнерства в
умовах профільного навчання» (Київ, 2019);

«Особливості створення

освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого
школяра» (Умань, 2017); «Психодидактика освітнього середовища: усунення
перешкод особистісного освітнього розвитку» (Умань, 2017); «Інформаційнокомунікаційні технології та наукометрія як провідні чинники формування
освітнього середовища сучасного вищого навчального закладу» (Умань,
2017); «Особливості реалізації технологічного і компетентнісного підходів у
освіті: філософський, філологічний, психологічний та педагогічний аспекти»
(Миколаїв, 2015); «Психодидактика початкової освіти» (Луцьк, 2015);
• тренінги (1): Перший всеукраїнський науково-практичний тренінг
«Усунення психолого-педагогічних проблем навчання дітей в умовах НУШ»
(Умань, 2019);
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• клуби (1): Всеукраїнський клуб «Директор школи» на тему «Науковометодичні засади управління громадсько-активними школами» (Київ, 2016);
• проєкти (1): «Педагоги-новатори в Україні» (Київ, 2016 ).
– науково-практичні заходи регіонального рівня (5), у т.ч.:
• конференції (1): Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів
міні-EdCamp Kyiv «Освітня дипломатія» (Київ, 2019);
• круглі столи (1): «Школа як регіональний духовний осередок
розвитку особистості, сільської громади та держави» (Полтавська обл., 2017);
• семінари (3): «Ціннісно-смислові орієнтири розвитку природничоматематичних знань у складі гуманітарної науки» (Полтава, 2016);
«Особливості застосування технології ситуаційного навчання у ВНЗ»
(Миколаїв, 2015); «Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов
учнів старшої школи» (Львів, 2015);
– науково-практичні заходи локального рівня (30), у т.ч.:
• щорічні (7) звітні науково-практичні конференції «Зміст і технології
шкільної освіти» за результатами НДР співробітників, аспірантів і здобувачів
Інституту педагогіки НАПН України (2012–2017, 2019);
• засідання (3): Комісії з психології та педагогіки Міністерства освіти і
науки України (Київ, 2019); Комісії з питань інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та
учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науковометодичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від
03 грудня 2019 року (Київ, 2019); методичної кафедри класних керівників
5−11-х класів Київської гімназії східних мов №1 (Київ, 2016);
• педагогічні читання (1): «Особистий і професійний розвиток
дорослих: проблеми і перспективи», присвячені 90-річчю від дня народження
академіка Семена Устимовича Гончаренка (Київ, 2018);
• круглі столи (7): «Організаційно-дидактичні особливості реалізації
технологій профільного навчання» (Київ, 2019); Пам’яті Олександра
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Васильовича Киричука, видатного психолога, дійсного члена НАПН України,
доктора педагогічних наук, професора (Київ, 2019); «Історія – діалог –
траєкторія розвитку», присвячений 85-річчю відділу навчання географії на
економіки Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 2019); «Наукова
діяльність: крок за кроком до успіху» (Київ, 2018); «Стан проблеми та
перспективи модернізації дослідно-експериментальної роботи Миколаївської
спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» авторської школи Ганни
Матвєєвої»

(Київ,

2017);

«Реалізація

інноваційної

моделі

розвитку

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» (Київ, 2017);
«Засоби забезпечення змісту навчальних посібників елективних курсів:
система вправ і завдань» (Львів, 2015);
• семінари (10):

«Реалізація профільного навчання в умовах Нової

української школи» (Київ, 2019); Для учителів Республіки Корея та України
(Київ, 2019); «Реалізація інноваційних технологій в умовах упровадження
Концепції Нової української школи» (Київ, 2018); Для освітян, учителів
загальноосвітніх навчальних закладів «Формування змісту профільного
навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (Київ, 2016);
«Наукова бібліотека УНДІПу як фундаментальна основа державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (Київ, 2016);
«Модернізація змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і
варіативної складових» (Київ, 2015); «Дидактичні умови фундаменталізації
змісту освіти в старшій школі в умовах профільного навчання» (Київ, 2014);
«Сучасні тенденції формування змісту освіти старшої школи в умовах
гімназійного середовища» (Київ, 2013); «Сучасні тенденції формування
змісту освіти в умовах профільного навчання» (Київ, 2012); Українськофінський семінар «Уроки з Фінляндії: успішність фінської освітньої
системи» (Київ, 2012);
• тренінги (1): «Особливості застосування технології ситуаційного
навчання у ВНЗ» (Миколаїв, 2015);

93

• конкурси (1): Конкурс «Піднебесна перлина – 2019»: ціннісні аспекти
педагогічних технологій» (Київ, 2019).
Публікації.

Основні

результати

дисертаційного

дослідження

відображено у 133 працях (із них – 101 одноосібна), з яких: монографій – 5
(із них – 1 одноосібна); науково-методичних посібників – 4 (із них – 1
одноосібний); статей у наукових фахових виданнях України – 22 (із них – 13
одноосібні); статей у наукових періодичних виданнях інших держав із
напряму, з якого підготовлено дисертацію, – 6 (із них – 2 одноосібні); праць,
які додатково відображають наукові результати дисертації, – 18 (із них – 13
одноосібні); праць апробаційного характеру – 78 (із них – 71 одноосібні).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук: «Проблема факультативного навчання у 5–6 класах загальноосвітньої
школи» була захищена в 1995 році, її матеріали в тексті докторської
дисертації не використано.
Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 588 сторінок, із
них 368 сторінок основного тексту, додатки на 82 сторінках. Список
використаних джерел включає 668 найменувань (у т.ч. 20 – іноземними
мовами (на 74 сторінках)). Дисертація містить 11 таблиць на 12 сторінках і 18
рисунків на 19 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЄКТУВАННЯ ВАРІАТИВНОГО
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА

У розділі проаналізовано поліваріантність змісту навчання у закладах
загальної середньої освіти, варіативність профільного навчання у закладах
загальної середньої освіти як структурно-процесуальну детермінанту,
сучасні тенденції добору змісту освіти для варіативних навчальних програм,
підручників і курсів за вибором у контексті вітчизняного та зарубіжного
досвіду

1.1. Аналіз поліваріантності змісту навчання у закладах загальної
середньої освіти
Провідною ідеєю національної освіти України є створення адаптивного
освітнього середовища для становлення людини як повноправного члена
суспільства.

Нині

у

закладах

загальної

середньої

освіти

активно

поширюється аксіологічний аспект побудови варіативного освітнього
компонента, оскільки сучасні здобувачі освіти хочуть знати не лише те, що
саме їм треба вивчати, а й навіщо. Частка науково аргументованих
досліджень варіативного компонента змісту освіти (варіативного освітнього
компонента) – шкільного і регіонального – невпинно зростає.
Зміст освіти є певним інформаційним конструктом, відображенням
складності біосферних процесів, певною проекцією цих процесів на сучасну
людину й навпаки, має наділятися можливістю реального одухотворення,
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емоційно-ціннісним началом людини, профільною зорієнтованістю щодо
розвитку особистості [559]. У ХХІ столітті «дидактика методу» переростає у
«полідидактику

змісту»,

забезпечуючи

здобувача

освіти

особистісно

орієнтованими варіативними знаннями.
Аналізується варіативність змісту освіти на різних її рівнях і ступенях,
варіативність організації освітнього процесу (форми організації, освітні
технології

тощо)

і

варіативність

його

освітньо-науково-технічного

забезпечення. Мають сенс новітні ідеї формування і реалізації варіативного
освітнього

компонента

в

наукових

працях

сучасних

дослідників –

Г. Васьківської [75; 76; 81], Г. Вороніної [103], Л. Вороніної [104],
Л. Зеленської [170], І. Зимньої [171]; О. Іванової [175; 176], Д. Ісаєва [182],
С. Косянчука [341; 345; 346; 348], Ю. Мальованого [408], І. Осмоловської
[455],

В. Панка

[463],

В. Редька

[500]

(а також

у

співавторстві

з

Т. Полонською, Н. Басай та ін. [503]), О. Савченко [521], А. Самодрина [531],
О. Топузова [534] й ін.
Звідси висновуємо про вагомість мотиваційного аспекту побудови і
засвоєння змісту освіти, на чому наголошував Г. Костюк як на системі
«мотивація – операція – зміст» [338]. Саме така постановка питання в
інформаційному суспільстві дає змогу досягти головної мети освіти –
розвитку

у

здобувачів

освіти

соціально-культурних

цінностей,

які

забезпечують можливості самовизначення, самореалізації і самозбереження.
Своєю чергою формування, становлення і розвиток інформаційного
суспільства, процеси глобалізації позначаються на підходах до модернізації
структурно-функціональних і ціннісно-смислових компонентів, адже поступ
людства загалом є процесом циклічним, періодичним – з розгортанням і
згортанням

взаємозумовлених

структурно-функціональних

систем,

які

характеризуються самоорганізацією і саморозвитком.
Як зазначають В. Редько та А. Козлова, відповідно до нового базового
Закону «Про освіту» (2017 Р.) та «Концепції розвитку освіти України на
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період 2015–2025 років» старшу школу визначено профільною. Пріоритетами
нової української школи є оновлений зміст освіти, спрямований на
досягнення успішної самореалізації випускника закладу загальної середньої
освіти в суспільстві, орієнтацію на його потреби та конкурентоспроможність
у сучасному мобільному світовому просторі [502, с. 104]. Особистісно
орієнтована модель сучасної освіти покликана максимально враховувати
схильності, здібності та інтереси кожного здобувача освіти, забезпечувати
успішну реалізацію його життєвих намірів [666].
Словом,

мають

місце

структурно-функціональні

та

змістово-

процесуальні зміни соціального середовища; структурно і, водночас, ціннісно
модернізується зміст освіти, що супроводжує освітню архітектоніку
культурного каналу людства і України, зокрема.
На думку Т. Назаренко, «засаднича мета Нової української школи –
підтримати сучасне покоління учнів у їх прагненні стати знаючими людьми
через систему предметних та ключових компетентностей. Це надасть
молодим людям можливість зорієнтуватися в сучасному суспільстві, свідомо
зайняти відповідну соціальну і громадянську позицію, підвищити рівень
духовної культури, культури спілкування і практичної діяльності, формувати
соціально зрілу, працелюбну, творчу особистість» [371, с. 4].
Дослідники

Т. Назаренко

і

Д. Пузіков

зазначають:

«Процес

модернізації і реформування сучасної української освіти має забезпечувати
рівний доступ до якісної освіти усім категоріям учнів відповідно до їх
здібностей, індивідуальних нахилів і потреб. Система шкільної освіти не
тільки надає учням певну суму знань, а й формує у них потребу в
безперервному самостійному і творчому підході до оволодіння новими
знаннями, створює можливості для самореалізації та самовдосконалення»
[435, с. 12].
З огляду на викладене доречно подати суттєве зауваження науковців
Н. Тарасенкової, І. Лов’янової, Н. Желєзняк та Б. Окунєва щодо проблем
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організації

профільного

малодослідженою»,

тож,

навчання
вважають

в

школі,

дослідники,

яка

«залишається

«перед

навчальними

закладами постає завдання сформувати середовище, де освіта, яку отримують
діти, була б спрямована на створення комплексу умов для самореалізації та
соціалізації учнів, формування в них адекватних сучасному рівню
інформаційної

культури

знань,

належного

ступеня

мобільності,

різноманітних форм активності при збереженні цілісності особистості та
гуманістичних ціннісних орієнтацій, створення такої форми організації
навчально-виховного процесу, яка зорієнтована на розвиток здібностей учнів
через різні види діяльності, передусім практичної, створення сприятливих
умов для розвитку та постійного нарощування творчого потенціалу учнів»
[574, с. 47].
За А. Самодриним, під освітою у ХХІ столітті помічаємо певний стан
інформаційного буття, об’єкт когнітивізації і перетворювальну діяльність
думки одночасно; умову (інформаційний обсяг) і рівень (стан) організації
людського в природі й природи в людині: інформаційний синтез, енергію
<...> стан самоусвідомлення людиною її власного напряму діяльності, стан
пізнавальної активності, творчості, учіння; стан свідомості діяти й жити
разом [530].
Унікальність кожної людини, яка бере участь у проєктуванні свого
майбутнього, є провідним чинником створення й реалізації складних
соціально-економічних систем, в основу яких покладено систему освіти –
сукупність освітніх закладів та система органів управління освітою.
Тож нині по-особливому зазнає трансформацій система освіти країни –
під натиском глобальних трансформацій, інваріантна і варіативна складові
змісту освіти – в зв’язку з потребами особистісно орієнтованого навчання.
У результаті аналізу встановлено, що структурно-функціональний зміст
варіативного освітнього компонента, інтегруючи аксіологічний, когнітивний,
особистісний і діяльнісно-творчий підходи до освіти, забезпечує низку
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загальних і специфічних дидактичних функцій освіти, звісно, за реалізації
таких педагогічних умов:
– урахування характеру, динаміки різноманітних загальнонаукових і
професійних інтересів здобувачів освіти;
– структурно-функціональної єдності елементів базового і варіативного
компонентів змісту освіти;
– вільного вибору здобувачами освіти змісту варіативного освітнього
компонента над предметним забезпеченням.
Дослідниця Л. Величко стурбована тим, що «у закладах освіти не
знаходять навчального часу для упровадження курсів за вибором. Це
суперечить визнанню того, що повноцінність загальної середньої освіти
забезпечується реалізацією як інваріантного, так і варіативного складників»
[95, с. 10], хоч у структурі змісту загальної середньої освіти виокремлюють
спільне для всіх закладів загальної середньої освіти змістове «осереддя» –
державний (інваріантний) компонент змісту освіти (інваріантний освітній
компонент) та варіативний (шкільний і регіональний) освітній компонент,
який може змінюватися залежно від концептуальних основ діяльності
закладів загальної середньої освіти та освітніх потреб здобувачів освіти [488;
489; 490; 491; 492; 577].
В інваріантному освітньому компоненті укрупнено подано зміст
загальної середньої освіти із зазначенням мінімальної кількості навчальних
годин у кожному класі, що відводиться на вивчення тієї чи іншої освітньої
галузі в будь-якому закладі загальної середньої освіти. У подальшому
змістове наповнення освітньої галузі, що задається Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти, втілюється у конкретних наборах
навчальних предметів і курсів за вибором й відображається в типових
навчальних планах закладів загальної середньої освіти.
Принципово важливим є розуміння того, що варіативний освітній
компонент – органічна складова Державного стандарту базової і повної
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загальної середньої освіти, і його реалізація у процесі шкільного навчання є
обов’язковою. З огляду на це варто наголосити на освітній вазі як
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який
інколи ототожнюють з обов’язковим освітнім мінімумом (згідно з
інваріантним

освітнім

компонентом

Базового

навчального

плану

загальноосвітніх навчальних закладів – 2011 р.), так і варіативного освітнього
компонента. З цього погляду з’ясовуємо, що інваріантний і варіативний
освітні компоненти реалізуються у закладах загальної середньої освіти
незалежно від фінансових можливостей того чи того регіону [285; 534].
Тож, до завдань сучасної системи освіти належить забезпечити
достатньо високий освітній рівень громадян України як головної передумови
їхньої конкурентоспроможності в усіх сферах життя на засадах гуманізму та
гуманітаризму.
Гуманізм або людяність – система побудови людського суспільства, де
найвищою цінністю є життя людини, а всі матеріальні та нематеріальні
ресурси спрямовані на те, щоб зробити це життя життєствердним.
Гуманітаризм в широкому сенсі – особливий тип світобачення,
зосередженого на людині з її земними справами і звершеннями, який
стверджує її свободу і гідність, убачаючи в ній самостійне джерело творчих
сил.
Таке наше бачення аксіологічних координат людини ХХІ століття
передбачає залучення молоді та всього населення до різних форм
неперервної освітньої діяльності. Зосереджуючись на варіативному навчанні
в умовах старшої школи як на важливому самодостатньому складникові
освітньої системи (дидактична система варіативного навчання), яка діє в дусі
гуманізму і гуманітаризму, зазначимо, що варіативна складова добору змісту
освіти старшої школи на сучасному етапі модернізації відіграє винятково
важливу роль.
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Нині профільне навчання без використання курсів за вибором
(факультативних і спеціальних курсів) важко уявити.
Принцип профільності навчання, який ми подаємо на основі
відповідного аналізу, говорить, що це – диференційоване навчання, оперте на
диференційований підхід у виховному процесі, націлене на інтегрованість Яконцепції особистості в загальнолюдську культуру, виражає варіативність
освіти у згоді з професійним самовизначенням учнів, індивідуалізацією і
профілізацією самоосвіти.
Особливо актуалізуються проблеми реалізації варіативної складової за
умов диференціації навчання, індивідуалізації його, що обумовлено новими
освітніми парадигмами.
Упродовж багатьох років вивчаючи вплив варіативної складової змісту
освіти на становлення і розвиток особистості здобувачів освіти, ми помітили
тенденції, узалежнені від векторів розвитку суспільства, індивідуальних
потреб і особливостей учнів, від бажань батьків бачити свою дитину певним
фахівцем і молодіжних (соціальних) груп, до яких відносять себе самі
здобувачі освіти.
Варіативну освіту розуміємо як набір якісно-специфічних освітніх
траєкторій для кожного учня школи, високий рівень індивідуалізації
навчання, гнучкість організаційної структури школи в напрямі поставленої
мети розвитку [531, с. 545].
Дбаючи про потреби споживачів освітніх послуг, А. Самодрин
наголошує на необхідності введення до варіативного компонента змісту
освіти, по-перше, навчальних предметів і спецкурсів загальнонаукової
спрямованості

задля

«збагачення

і

поглиблення

предметів

базового

компонента»; по-друге, предметів і спецкурсів професійної спрямованості з
метою «задоволення професійних інтересів учнів», а також спецкурсів для
засвоєння змісту базового компонента [529, с. 112–113].
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Завдяки варіативному компонентові змісту освіти створюються
достатні умови для повноцінного розвитку кожної особистості. Дидактичне
наповнення цього освітнього компонента свідчить про своєрідність кожного
закладу загальної середньої освіти, виокремлює її з-поміж інших.
В «Інформаційному збірнику та коментарях Міністерства освіти і
науки України» (2017 р.) зазначається, що варіативна складова Типових
планів використовується для:
а) збільшення

кількості

годин

із

метою

вивчення

предметів

інваріантної складової. (У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи
іншої теми, передбаченої навчальною програмою, здійснюється педагогічним
працівником самостійно);
б) розподілу годин, який фіксується у календарному плані, що
погоджується керівником закладу загальної середньої освіти чи його
заступником. (Педагогічний працівник записує проведені уроки на сторінках
класного журналу, відведених для цього предмета);
в) запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють
обрану закладом загальної середньої освіти спеціалізацію, чи світоглядного
спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край,
хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
ґ) проведення індивідуальних занять та консультацій [187].
Якщо години варіативної складової відводяться з метою збільшення
годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих
навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного
предмета ставиться напис Х + Y, де X – кількість годин, що передбачена
типовими планами на вивчення предмета, а Y – кількість годин варіативної
складової, додатково відведених на вивчення цього предмета.
Якщо години варіативної складової відводяться на вивчення курсів за
вибором, то ці курси зазначаються у колонці «Варіативна складова» та
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вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на
9, 18, 35 чи 70 академічних годин.
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку
фінансуються з бюджету [Там само].
З метою проведення аналізу доцільно виокремити учнівський
(здобувацький) компонент змісту освіти як категорію. Це позакласне
навчальне навантаження є варіативним, тобто добровільно вибирається
здобувачами освіти.
Складники учнівського освітнього компонента подано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Складники учнівського освітнього компонента
*Рисунок розроблено автором
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Тож висновуємо, що йдеться насамперед не про реалізацію чи не
реалізацію варіативного компонента, а про його змістове наповнення з
урахуванням основних педагогічних функцій, що взаємокорелюються у
рамках дидактичної системи варіативного навчання.
За науково обґрунтованого використання варіативного компонента в
освітній процес закладів загальної середньої освіти впроваджуються
різноманітні види диференціації і профілізації навчання [305].
Отже, варіативний освітній компонент як складова дидактичної
системи варіативного навчання відіграє важливу роль у справі модернізації
старшої школи.
Особливо

актуалізується

проблема

його

реалізації

в

умовах

індивідуалізації навчання [333].
До головних завдань змісту варіативного освітнього компонента
належить упровадження різних моделей закладів загальної середньої освіти
академічної і практичної спрямованості через здійснення профільного
навчання. Склад профільних загальноосвітніх предметів не регламентується,
а визначається у закладах загальної середньої освіти згідно із запитами
здобувачів профільної освіти і можливостями педагогічного колективу.
Варіативний освітній компонент ставить за основну мету індивідуалізацію
навчання здобувачів профільної освіти.
Серед першочергових завдань варіативного освітнього компонента –
задоволення освітніх потреб здобувачів освіти через вибір напряму навчання.
Відповідно до мети варіативного освітнього компонента на практиці
вживаються заходи (є водночас педагогічними умовами) з реалізації його.
З упровадженням варіативного освітнього компонента здобувачі освіти
з різним ступенем мотивації навчальної діяльності, навченості, навчальної
успішності мають змогу задовольняти свої пізнавальні потреби і запити.
Здобувач освіти засвоює той зміст освіти, тим способом і на тому рівні, який
найбільшою мірою відповідає його можливостям, потребам й інтересам.
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Отже, здобувач освіти може обирати:
• навчальні предмети і курси, які поглиблюють і розширюють
обов’язковий зміст інваріантного освітнього компонента;
• факультативні курси, зміст яких виходить за межі освітніх галузей,
передбачених інваріантним освітнім компонентом.
Водночас здобувач освіти може ініціювати проведення:
• курсів за вибором (факультативні й спеціальні), які сприяють
підвищенню загальнокультурного рівня, залученню до різних форм
практичної і майбутньої фахової діяльності, яких немає в шкільному банку;
• додаткових занять, консультацій (індивідуальні й групові) для
корекції засвоєння обов’язкового навчального змісту та вдосконалення
розвитку особистості [326].
Слід зважати на те, що в нинішніх освітніх практиках здобувач освіти
має мінімальний простір для вибору. Найбільший ступінь варіативності
властивий закладу загальної середньої освіти відкритої освіти.
Варіативність майже зовсім відсутня у системах навчання з жорстко
визначеною

програмою,

регламентованими

способами

взаємодії

педагогічного працівника і здобувача освіти.
Конструювання здобувачем освіти свого змісту освіти можливе,
зокрема, у системі додаткової освіти.
Варіативний освітній компонент постає для педагогічного працівника і
здобувача освіти як проблема вибору змісту освіти, технологій навчання,
тобто – способів їхньої комунікативної взаємодії на уроці щодо того чи
іншого навчального матеріалу – об’єкта пізнавальної комунікації.
Варіативність навчання реалізується у процесі розгортання освітньої
ситуації завдяки унікальному суб’єктивному досвіду учасників цієї взаємодії.
Кожен із суб’єктів (педагогічний працівник і здобувач освіти) має свої цілі,
завдання і можливості здійснення індивідуального освітнього вибору.
Ефективним такий процес навчання може бути лише у межах особистісно
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орієнтованої парадигми, тобто коли він провадиться з опертям на
суб’єктивний досвід учасників педагогічної взаємодії – вчителя і учня.
Варто наголосити, що до основних завдань особистісно орієнтованого
навчання належить самостійне оволодіння здобувачами освіти знаннями та їх
цілеспрямоване

застосування.

Наразі

йдеться

про

знання,

засвоєні

здобувачами освіти через поєднання суб’єктивного досвіду і засвоєної
навчальної інформації.
У результаті старшокласники оволодівають варіативними знаннями,
зближеними з реальним світом.
Прикметним є те, що автентичні знання виконують такі функції:
– доповнюють і впорядковують систему знань, сформовану самим
здобувачем освіти;
– є «активними» – здобувач освіти уміє користуватися ними, ставити
запитання і виконувати пізнавальні й практичні дії для оволодіння знаннями;
– є цінністю буття, яку усвідомив учень.
Підтримуємо думку І. Осмоловської, що автентичні знання учня – це
результат його розвитку, індивідуальних зусиль і досвіду [455].
У

зв’язку

зі

сказаним

підкреслимо

доцільність

твердження

українського педагога-філософа В. Сухомлинського. Так, у статті «Людина
неповторна» (1961) учитель-гуманіст писав, що «індивідуальні задатки,
таланти,

обдаровання

відзначаються

великою

різноманітністю,

неповторністю поєднань, яскравістю особистих рис. Але загальною
особливістю таланту є творча праця – вміння створити щось нове, втілити
свою думку, свій задум у справу своїх рук» [569, с. 88].
Варіативність освіти є джерелом проєктування нових технологій
освіти, умовою здійснення різних підходів до вибору змісту, моделей і
технологій навчання, а також слугує засобом переорієнтування освітніх
цілей. Завдяки їй беруться до уваги різні науково-методологічні підходи,
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культурні традиції багатонаціональної країни за єдиної освітньої політики
[256, с. 189–198].
Водночас зміст освіти розглядається не лише як щось зовнішнє
стосовно здобувача освіти, педагогічного працівника, батьків, а й як
породження їхніх індивідуальних уявлень про процес навчання, його цілі,
завдання, можливості. Зі сказаного випливає, що учасники педагогічного
процесу мають змогу стати його співавторами. Це означає, що організаційнопедагогічні умови закладу загальної середньої освіти можуть бути
зреалізованими якнайповнішою мірою у системі варіативного навчання.
Змістово-процесуальний потенціал у процесі проєктування і реалізації
профільного

навчання,

профільна

спрямованість

змісту

варіативного

навчання у закладах загальної середньої освіти і загалом дидактична система
варіативного навчання закладу загальної середньої освіти за такої ситуації
представляє значний інтерес для теоретиків освіти і навчання у розрізі
обґрунтування

теоретико-методологічних

засад

проєктування

змісту

варіативного навчання. Що, до речі, становить коло наших дослідницьких
інтересів.
Останнім часом у профорієнтаційну діяльність старшої школи
імплементуються методологічні підходи, які ґрунтуються переважно на
класичній

і

некласичній

методології,

–

педагогічний,

соціальний,

психологічний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, диференційованопсихологічний,

соціально-психологічний,

інформаційно-просвітницький,

психоаналітичний тощо.
За використання цих підходів здебільшого беруть до уваги формування
умінь, навичок, здібностей здобувачів освіти та загалом розвиток їхньої
компетентності з огляду на сукупне пропонування робочої сили та її
сукупний попит як складових ринку праці.
Із

наукових

джерел

довідуємося

про

напрями

нинішньої

профорієнтаційної діяльності в умовах профільного навчання. Зокрема, це
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орієнтування здобувачів освіти на засвоєння передусім професійних
цінностей, формування в них вузькотехнологічного підходу до професійного
самовизначення у ринкових реаліях господарювання.
Із

багатьох

прикладів

з’ясовуємо,

що

ідею

варіативності

як

методологічну основу розроблення змісту освіти доцільно впроваджувати на
рівні загальних теоретичних уявлень (допредметний рівень). Зрештою рівень
навчального предмета і наступні рівні будуть логічним розвитком змісту
освіти, що охоплює, за О. Маркушевичем, його «осереддя» і «оболонку».
На допредметному рівні потреби суспільства трансформуються у
педагогічні цілі освіти, отож меншою мірою пов’язані зі змістом навчальних
предметів, а більшою – з вимогами й очікуваннями суспільства, зі
здобутками у сфері освіти [437; 440].
Орієнтованість освітнього процесу на особистість здобувача освіти не
обмежується лише варіюванням його змістової складової. Не менш
важливою є індивідуалізація технології навчання, що передбачає оптимізацію
темпу просування у навчанні кожного учня, врахування типу мислення
дитини (вербально-логічне, наочно-образне, мішане), рівнів її розвитку і
навчальних можливостей та добір на цій основі відповідних форм і методів
навчання (за: [664], [665]).
Для нас становлять інтерес погляди В. Панка на саморозвиток
особистості

як

тривалий

процес.

Учений

дотримується

думки

Л. Виготського, що результатом саморозвитку є нові якості й риси
особистості, тобто новоутворення. Під цим кутом зору зазначає, що
особистість розвивається завжди, а тому потрібно виявити і дослідити
механізми цього розвитку як процесу, який відбувається «тут і тепер» [462;
463].
За теоретичного аналізу наукових праць Л. Виготського, В. Мерліна та
їх

послідовників

В. Панок

обґрунтовує

сформування

в

особистості

варіативності як її нової якості. Надаємо великої ваги теоретичному
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доведенню дослідника, що «варіативність одночасно є тим психологічним
механізмом, що забезпечує процес саморозвитку особистості й створює
особистісні новоутворення» [462, с. 16].
Отже, змістово-процесуальний потенціал у процесі проєктування і
реалізації

профільного

навчання,

профільна

спрямованість

змісту

варіативного навчання і загалом дидактична система варіативного навчання
у закладах загальної середньої освіти складають відповідні феномени, що їх
ми досліджуємо.
З уваги до феномена у варіативності В. Панок розглядає його як одну з
фундаментальних властивостей особистості та як механізм її розвитку в
онтогенезі, що поступово формує і вдосконалює якісні новоутворення
людини того чи того віку.
Автор керується засадою, що в особистості, яка адаптується до змінних
умов своєї життєдіяльності («соціальна ситуація розвитку»), «формуються
нові риси і якості, новоутворення через актуалізацію різних її структурних
елементів».
Важливим є висновок ученого, що при дослідженні варіативності
конкретної

особистості

необхідно

враховувати

просторово-часові

координати її життєвої ситуації. «Варіативність, – стверджується у
дослідженні, – якраз і є однією з характеристик індивідуальності
особистості, тією ланкою, що пов’язує власне особистість у людині з її
індивідуальністю» [Там само, с. 24].
Пристаємо на думку А. Самодрина, згідно з якою варіативна освіта
передбачає «набір якісно-специфічних освітніх траєкторій для кожного учня
школи, високий рівень індивідуалізації навчання, гнучкість організаційної
структури школи в напрямі поставленої мети розвитку» [527, с. 209]. Якісноспецифічні

освітні

траєкторії,

звісно,

узалежнюються

від

змістово-

процесуального потенціалу у процесі проєктування і реалізації профільного
навчання,

профільної

спрямованості

змісту

варіативного

навчання,
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спроєктованого варіативного компонента змісту навчального профілю
(профілю навчання) закладу загальної середньої освіти і загалом його
дидактичної системи.
У

наукових

текстах

порушується

проблема

багаторівневої

варіативності освіти. Так, О. Іванова наголошує на важливості розуміння
феномена у зумовленості цієї варіативності «існуванням різноманітних типів
освітніх закладів (школи, ліцеї, гімназії, кадетські корпуси тощо);
а) наявністю в кожному з них свого освітнього середовища, що
забезпечує не лише федеральний (інваріантний), а й регіональний і шкільний
(варіативний) компоненти навчального плану, які створюють умови для
розвитку учнів;
б) можливістю
(знаннєвий,

реалізації

культурологічний,

неповторністю

різноманітних
діяльнісний,

педагогічних

ситуацій

дидактичних

підходів

компетентнісний

взаємодії

тощо);

стратегії

учителя,

індивідуальних особливостей учнів і змісту освіти, який вивчається».
Пріоритетним для будь-якого дидактичного підходу, на переконання
О. Іванової, є варіативний освітній компонент, який дає здобувачеві змогу
реалізувати особисту свідому мету (здобуття освіти для розв’язання своїх
життєво важливих проблем), індивідуальну освітню траєкторію (під час
вивчення окремих предметів та проєктуванні свого процесу навчання
загалом,

зокрема

цілеспрямований

його

змісту,

процес

темпів

і

самонавчання

часу

засвоєння

(за допомогою

тощо),
засобів

самонавчання), освітні ресурси для досягнення особистих цілей навчання
[177, с. 1].
За О. Маркушевичем, знання, необхідні кожній людині, мають
становити

зміст

загальної

середньої

освіти

[420].

Як

твердить

О. Маркушевич, «у програмі будь-якого шкільного предмета <…> можна
виокремити осереддя й оболонку.
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Масивне, порівняно стійке осереддя складається із знань і навичок, які
вже набули, скажемо, типових класичних рис. Ці знання і навички мають
супроводжувати людину все життя. До складу, власне, оболонки – значно
меншої за масою – входять ідеї і факти, які відповідають до певної міри
науковій і культурній «темі дня».
Упродовж деякого часу вони можуть набути класичних властивостей і
приєднатися до осереддя або, навпаки, стати непридатними, взагалі зникнути
з шкільного курсу, поступитися місцем більш свіжим і важливим матеріалам.
Отож факт наявності осереддя і забезпечує в розумних межах стабільність
змісту навчального процесу» [419].
Справа цільової спрямованості освіти з’ясовується у ґрунтовних
наукових текстах. Беремо до уваги тезу вченого О. Ляшенка, що до завдань
сучасної школи належить «формування в учнів природничо-наукового і
гуманітарного

світогляду,

наукового

стилю

мислення,

здатності

до

інноваційної діяльності» [397, с. 7].
Це означає, на нашу думку, що до проєктування варіативного
компонента змісту навчального профілю (профілю навчання) закладу
загальної середньої освіти слід підходити з погляду науково виважених
теоретичних положень і з опертям на провідну педагогічну практику.
Має рацію науково-педагогічне положення, згідно з яким засвоєння
змісту освіти в профільній школі має приносити користь здобувачам освіти
та їхнім батькам. Тобто на часі є приведення освіти «у відповідність до
потреб споживачів освітніх послуг, розширення можливостей доступу до
якісної освіти» [437, с. 58].
Принципово важливим для сучасних науковців і педагогів є
розуміння того, що учень, який компетентний у справі навчання (уміє
самостійно вчитися), сам «визначає мету діяльності або приймає ту, яку
ставить учитель; докладає вольових зусиль; організує свою працю для
досягнення

результату

<…>

виконує

сенсорні,

інтелектуальні

або
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практичні дії, операції на репродуктивному і творчому рівнях; усвідомлює,
аналізує свою діяльність і прагне її удосконалювати; володіє уміннями і
навичками самоконтролю» [649, с. 161].
У процесі розвитку здобувачів освіти збагачується їхній досвід
емоційно-ціннісного ставлення до сучасного знання, зокрема про людину,
вони відкривають для себе унікальність людського єства. Необхідність
гармонізації

особистісних

і

суспільних

освітніх

інтересів

потребує

принципово нових підходів як до з’ясування змісту загальної середньої
освіти, так і до організації освітнього процесу [164].
Важко не погодитися з твердженням Г. Васьківської, що галузь освіти є
науково обґрунтованою системою загальнокультурних і національних
цінностей та відповідною сукупністю «соціально значущих якостей
особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших
людей, самої себе, праці, природи, мистецтва» [81, с. 183].
Для досягнення цієї мети актуалізуємо необхідність подолання
традиційної суперечності освіти – між вимогами держави і суспільства до
загальноосвітньої підготовки молодого покоління, з одного боку, та
потребами й інтересами особистості учня, з іншого.
З аналізу педагогічної і методичної літератури з’ясовуємо, що
проблема дидактичного потенціалу курсів за вибором покладається в
основу важливих узагальнень на теоретичному рівні, проте більшість з
них ще потребують наукового обґрунтування та експериментальної
перевірки.
Чимало авторів не наводять теоретичних і методичних положень про
конструювання курсів за вибором, а лише демонструють їх на прикладі
розроблення свого навчального курсу, що свідчить про недостатнє
дослідження педагогічних аспектів проблеми.
Курси за вибором і відповідні їм методики часто створюються на різній
методологічній і психолого-дидактичній основі відповідно до навчального
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профілю (профілю навчання), рівня освіти і педагогічного досвіду того чи
того

автора.

Це

спричиняє

розбіжності

під

час

конструювання

і

структурування змісту того чи іншого курсу за вибором і методики його
вивчення [91].
Курс за вибором як певне дидактичне новоутворення – це, поперше, навчальний курс, що входить до складу навчального профілю
(профілю навчання); по-друге, створюється цей курс за рахунок
варіативного (шкільного і регіонального) освітнього компонента; потретє, здобувачі освіти обирають цей курс відповідно до особистих
інтересів [91; 92].
Тож курс за вибором доповнює навчальний предмет і є складовою
допрофільної підготовки і профільного навчання [573, с. 11–13].
Факультативний курс (з фр. facultatif – необов’язковий; від лат.
facultas – можливість, здатність) – навчальний предмет, курс, який вивчають
студенти закладів вищої освіти й учні середніх спеціальних і професійнотехнічних освітніх закладів, закладів загальної середньої освіти за бажанням
та з метою поглиблення наукових і прикладних знань [127, с. 343].
Результати

порівняльного

аналізу

дидактичних

одиниць

«факультативний курс» і «курс за вибором» стають нам за підставу для таких
висновків:
1) поняття «курс за вибором» і «факультативний курс» є різними
дидактичними одиницями.
По-перше, курс за вибором – обов’язкове заняття за умови вибору його
учнем; факультативний курс – необов’язкове заняття.
По-друге, обов’язковою є атестація учнів із курсу за вибором, на
відміну від факультативного курсу;
2) поняття «курс за вибором» і «факультативний курс» мають спільні
ознаки, що стосуються їхніх функцій. Проте факультативний курс більшою
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мірою задовольняє різноманітні пізнавальні інтереси учнів, сприяє їхньому
особистісному розвиткові.
До завдань курсу за вибором як елемента профільного навчання
належить здійснення спеціалізованої підготовки старшокласників закладів
загальної середньої освіти відповідно до обраного ними профілю, якщо
проєктування

варіативного

компонента

змісту

навчального

профілю

(профілю навчання) закладу загальної середньої освіти відбулося на
належному рівні.
Умовно курси за вибором можна поділити на два види:
a) предметні (предметно зорієнтовані) курси;
б) міжпредметні (орієнтаційні) курси.
З аналізу сучасних тенденцій профілізації як української, так і
зарубіжної старшої школи висновуємо, що потрібно брати до уваги і
суспільні умови функціонування школи, й індивідуальні потреби і здібності
учнів.
Відмітною ознакою профілізації як виду диференційованого навчання є
узагальнення «особливостей допрофільної підготовки, умов і цілей, що
зумовлюють вибір старшокласниками профілю навчання відповідно до
особистісних предметних орієнтацій і життєвих планів» [647, с. 296].
Отже, інноваційні зміни у змісті профілізації старшої школи, а також
інтеграція здобутків наукових шкіл під час розроблення навчальних програм
передбачають:
• уведення курсів за вибором у межах допрофільної підготовки;
• упровадження курсів за вибором для профільного навчання;
• реалізацію міжпредметних зв’язків у змісті курсів за вибором;
• розроблення

інформаційних

ресурсів

у

змісті

інтегрованого

навчального матеріалу.
Структурні елементи змісту курсів за вибором подано на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Структурні елементи змісту курсу за вибором
*Рисунок розроблено автором

Пропонований

технологічний

підхід

до

навчання

передбачає

ґрунтовний розгляд змісту навчальних завдань – складних і багатопланових
дидактичних категорій, що формально становлять єдність певних приписів
(настанов) і вказівок на об’єкт. Навчальне завдання є максимально
конкретизованою сукупністю цілей навчання. Вказівка на об’єкт, щодо якого
існує припис (настанова), відображає фрагмент змісту освіти, який треба
засвоїти.
Дидактична

засада,

дидактична

основа.

Особливого

розгляду

потребують поняття «дидактична засада», «дидактична основа», які
недостатньо розкриваються у педагогічній та психологічній літературі.
Поряд із поняттям «дидактична засада» нерідко застосовується тотожне
поняття «дидактична основа». Учені висловлюють низку цінних пропозицій і
зауважень щодо понять «дидактична засада» і «дидактична основа», дефініції
яких характеризують і поняття «дидактична система варіативного навчання».
Так, науковий колектив за керівництва В. Краєвського та І. Лернера
з’ясовує поняття «дидактична засада» в аспекті формування змісту загальної
освіти. У праці зауважується, що це поняття вводиться для позначення
сукупності норм, що регулюють відбір соціального досвіду з погляду
дидактики, тобто з урахуванням ознак предмета дидактики: єдності змістової
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і процесуальної сторін навчання, єдності викладання й учіння, особливостей
процесу навчання і функцій змісту освіти, предмета, матеріалу [576, с. 205].
Варто зазначити, що засадами для відбору змісту шкільної освіти, на
думку П. Підкасистого, є загальні принципи, які визначають підходи до його
конструювання, та критерії, за якими встановлюється конкретне наповнення
змісту навчального матеріалу в навчальних предметах [466, с. 215].
Під цим кутом зору Й. Гілецький з’ясовує «дидактичні основи» для
обґрунтування змісту навчального курсу географії України, які є чітко
визначеною і згрупованою системою принципів відбору та структурування
змісту шкільного курсу географії [113].
Також переконливими є твердження Л. Рибалко, яка досліджує на
засадах еколого-еволюційного підходу «дидактичні основи» навчання у
закладах загальної середньої освіти природничих предметів [507].
Пристаємо на думку українських науковців Н. Бібік ([50; 51; 52; 53], у
співавторстві з М. Бурдою [56; 57; 58]), М. Бурди [70], Г. Васьківської [81],
О. Васько [91], С. Гончаренка [120], С. Косянчука [340; 344], Ю. Мальованого
[408; 410], Т. Назаренко [434], О. Савченко [518; 519], О. Топузова [581; 582] й
ін. та розуміємо під дидактичними засадами формування змісту курсів за
вибором сукупність норм, що регулюють відбір змісту курсів за вибором на
трьох рівнях його проєктування – загального теоретичного уявлення,
навчального предмета і навчального матеріалу (йдеться про інтегрований
підхід як концептуальну основу формування змісту (за А. Степанюк [560]).
Відповідно до триступеневої структури проєктованого змісту курсів за
вибором – загального теоретичного уявлення, навчального предмета і
навчального матеріалу – розрізняємо такі рівні дидактичних засад:
1) для розроблення загальних теоретичних уявлень;
2) для розроблення змісту курсу за вибором;
3) для розроблення навчального матеріалу в змісті курсу за вибором.
Розроблення змісту курсу за вибором у змісті навчального профілю (профілю
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навчання) передбачає насамперед визначення сутності співвідношення між
поняттями «навчальний предмет» і «навчальний курс» як родово-видової
категорії.
Усталеною позицією є розуміння навчального предмета як педагогічно
обробленої та структурованої відповідно до категоріально-поняттєвого
апарату і здобутків наукової думки в певній галузі знання [96; 108; 127; 132;
172; 353; 370; 507; 561; 608; 609].
Дидактично оброблена галузь знання забезпечує досягнення цілей
освіти, відтворює систему знань. Водночас вона є сукупністю фахових умінь
і навичок, що послідовно реалізуються у навчально-педагогічній діяльності
[16; 17; 18].
Зазначимо,

що

принцип

міжпредметності,

конституйований

на

інтеграції знань, розглядається у взаємозв’язку з усталеним у профільному
навчанні здобувачів освіти предметним принципом та передбачає побудову
змісту освіти з урахуванням міжпредметних знань, що ґрупуються відповідно
до актуальних соціально-культурних й економічних проблем суспільства, а
також практичних завдань і зумовлених ними наукових проблем. У цьому
контексті важливим вбачається змістово-процесуальний потенціал у процесі
проєктування і реалізації профільного навчання, профільна спрямованість
змісту варіативного навчання і загалом дидактична система варіативного
навчання закладу загальної середньої освіти.
У результаті підноситься роль міжпредметного синтезу окремих
навчальних предметів. Такий спосіб структурування навчального матеріалу в
змісті курсу за вибором становить теоретичний і практичний блоки
інтегрованих (комплексних) навчальних предметів [153; 172].
Зауважимо, що традиційно знання, уміння і навички здобувачів освіти
розглядаються як:
а) результат процесу пізнавальної діяльності здобувачів освіти, її
логічно впорядковане відображення у свідомості людини («знання –
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категорія, яка відображає зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю
людини; виявляються у системі понять, суджень, уявлень та образів, основ
діяльності тощо, яка має певний обсяг і зміст; ідентифікуються за умови їх
вияву і послідовної реалізації у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові
або фізичні дії» [153, с. 326]);
б) характеристика, що належить суб’єктові навчання («знання –
сукупність відомостей з певної галузі, набутих у процесі навчання,
дослідження тощо» [127, с. 184–185];
в) «уміння – здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї
чи тієї діяльності на основі відповідних знань» [Там само, с. 468–469].
Структурування навчального матеріалу пов’язане зі змістовими цілями
навчання. Тож змістова частина курсу за вибором формується на основі
відповідної галузі знань, що сприяє поглибленню спеціальних знань у межах
навчального профілю (профілю навчання) (система навчальних елементів –
поняття, явища, відношення, алгоритми), а також умінь і навичок у процесі
розуміння, застосування, аналізу, синтезу й оцінювання навчального
матеріалу.
Змістові цілі, які пов’язані з вивченням конкретного курсу за вибором,
реалізуються на рівні таких складових:
– інваріанта (поняття «інваріант» означає незмінну складову різних
явищ; знаходження інваріантів – одна з цілей наукового пошуку, що вивчає
взаємозв’язок характеристик і явищ; прикладом є аналітичний або графічний
опис розглядуваних процесів);
– суперпозиції
розв’язання

(прийом

навчальних

задач

суперпозиції
для

застосовується

з’ясування

у

процесі

особливостей

впливу

різнорідних характеристик/властивостей ситуації на об’єкт як предмет
спеціального вивчення); відносності (як можливості виявлення/відкриття
якісно

іншої картини ситуації, що сприймається

відліку/параметричних характеристик);

в іншій системі
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– теорії (як сукупності поглядів, уявлень, ідей, які тлумачать і
пояснюють певне явище; розвинена форма організації наукового знання,
завдяки якій виникає цілісне уявлення про закономірності й сутнісні
взаємозв’язки у певній сфері дійсності – об’єкта теорії; методологічно
визначальну роль у творенні теорії відіграє покладений в її основу
ідеалізований

об’єкт –

теоретична

модель

сутнісних

взаємозв’язків

реальності) [122; 125; 172].
Змістові цілі формулюються як настанови на досягнення передбаченого
результату. Ці настанови мають певні ознаки, які свідчать про рівень
досягнення тієї чи іншої категоріальної цілі. Своєю чергою, категоріальні
цілі є взаємопов’язаними, і їх співвідношення виявляються у процесі
побудови цільової моделі будь-якої теми з конкретного курсу за вибором. З
огляду на оновлені й новітні освітні парадигми, а також у контексті нашого
дослідження зміст варіативного освітнього компонента має узгоджуватися з
процесом реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання.
Мета – всебічно задовольняти зростаючі запити і потреби здобувачів
освіти у закладах загальної середньої освіти. Однак таке узгодження не
виключає варіативності, навпаки має давати можливість реалізувати
цілевизначення кожного учня, індивідуальну освітню траєкторію, що
викристалізовуватиме

цілеспрямованість

процесу

самонавчання

як

ефективної діяльності в досягненні індивідуальних цілей навчання. З цією
метою змістово-процесуальний потенціал у процесі проєктування і реалізації
профільного навчання слід також розглядати як ресурс удосконалення
профільної спрямованості змісту варіативного навчання загалом у закладах
загальної середньої освіти.
Формулювання мети і цілей, проєктування завдань освіти, добір і
розроблення змісту допрофільної підготовки і профільного навчання,
удосконалення та оновлення форм і методів навчання мають відбуватися з
огляду на сучасні педагогічні технології, за яких реалізується особистісно
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орієнтоване навчання. Кожна складова змісту освіти є системним утворенням
зі своїми специфічними функціями.
Утім,

варіативна

складова

як,

так

би

мовити,

синергетично

«активніша», динамічніша, гнучкіша і «чутливіша» до тенденцій модернізації
змісту освіти, має актуалізований потенціал для розвитку важливих якостей
особистості учнів – пізнавальних, соціальних, творчих, організаційнодіяльнісних, комунікативних і рефлексійних. Варіативний зміст шкільної
освіти має бути провідною дидактичною умовою, за якої відбувається
формування у здобувачів освіти системи світоглядних і соціально значущих
знань, а організаційно-педагогічні умови мають сприяти реалізації змістовопроцесуального потенціалу проєктування і модернізації варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти.
Отже, в умовах варіативної освіти здобувач освіти є суб’єктом
навчальної діяльності. Така його позиція передусім зумовлена суб’єктивним
досвідом, уміннями регулювати свою пізнавальну діяльність. У процесі
навчання мають вагу учнівське цілевизначення, зауважування здобувачем
освіти особистих знань і уявлень, навчальних і надпредметних умінь,
індивідуальна творчість у поєднанні з колективною пошуковою діяльністю,
оцінювання здобувачем освіти здобутих результатів.
Варіативність є тим психологічним механізмом, що забезпечує процес
саморозвитку особистості й створює особистісні новоутворення, коли чільне
місце в навчанні посідає «самодіяльність» учня, зокрема учіння, що є
особливою індивідуальною діяльністю з оволодіння соціокультурними
нормами пізнання.
Для відображення ідеї поліваріантності змісту освіти у практиці
закладу загальної середньої освіти необхідно втілити ідею його формування,
зокрема:
а) розробити структуру змісту освіти згідно з вимогами до випускника
закладу загальної середньої освіти (ця структура може охоплювати не лише
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«традиційні» навчальні предмети, основними аргументами на підтримку
змісту яких є дані про розвиток відповідної науки, а й спеціальні предмети, в
яких

висвітлюватимуться

загальнокультурні

уявлення

про

розвиток

затребуваних компетентностей);
б) визначити головні елементи («осереддя») змісту освіти, серед яких
знання, уміння і навички, творча діяльність, ціннісно-смислові аспекти;
в) виокремити варіативні елементи («оболонку») змісту освіти, які
дають учневі змогу усвідомити своє місце в навчанні з огляду на особисті
інтереси, потреби і наміри;
ґ) установити обсяг інваріантного освітнього компонента в повному
обсязі змісту освіти, аби зберегти її цілісність та не перевищити кількість
годин допустимого навчального навантаження з урахуванням варіативного
освітнього компонента.
Завдячуючи поліваріатності змісту освіти, у навчальній діяльності
здобувача освіти набувають ціннісно-смислової ваги його знання і уявлення,
навчальні й надпредметні вміння, індивідуальна творчість, навчальні
здобутки та засоби їх досягнення [533].
На основі аналізу наукових джерел і з огляду на багаторічну співпрацю
із закладами загальної середньої освіти ми доповнили характеристики таких
понять як «диференційоване навчання», «курси за вибором», «профіль
навчання».
Диференційоване навчання розглядаємо як процес, за якого здобувачів
освіти поділяють на типологічні (гомогенні) групи – за рівнем успішності
(досягнень), темпом навчання, індивідуальними навчальними можливостями,
пізнавальними інтересами, професійним самовизначенням, інклюзивними
характеристиками тощо, – вважається диференційованим освітнім процесом.
Навчання і виховання в умовах такого диференційованого освітнього
процесу є диференційованим навчанням. Диференційоване навчання бере за
мету

добір

прийомів

і

методів

(педагогічних

технологій)

роботи
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вчителя/викладача з кожною сформованою групою здобувачів освіти для
досягнення якнайкращого результату.
Диференційоване

навчання

як

ефективний

засіб

реалізації

індивідуального та особистісно орієнтованого підходів до організації
освітньої діяльності має такі основні процесуально-технологічні ознаки:
• системність;
• систематичність;
• гнучкість;
• адекватність змінам, що відбуваються у підготовці здобувачів освіти
за забезпечення необхідних умов для розвитку і саморозвитку особистості.
Диференційоване навчання – форма організації навчальної діяльності,
за якої враховуються здібності, інтереси здобувачів освіти, їх рівень
готовності до навчання. Диференційоване навчання – організація освітнього
процесу, що забезпечує кожному здобувачеві освіти необхідні умови для
максимального розвитку його здібностей, нахилів, задоволення пізнавальних
потреб та інтересів.
Розрізняють внутрішню диференціацію (за змістом, тривалістю
завдань, засобами методичної підтримки здобувачів освіти, що відбуваються
в індивідуальній і груповій роботі) і зовнішню диференціацію (за типами
закладів загальної середньої освіти, умовами навчання, програмами для
певних контингентів здобувачів освіти).
Диференційоване навчання як принцип і технологія вважається
ефективним способом забезпечення якісних освітніх результатів відповідно
до рівнів індивідуального розвитку здобувача освіти; забезпечує навчання
кожного на рівні його можливостей і здібностей; адаптує освітній процес до
особливостей гомогенних груп.
Характерною в шкільній освіті є Комбінована система М. П. Гузика, що
передбачає внутрішньопредметне диференційоване навчання. На уроках
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внутрішньопредметного опрацювання здобувачам освіти пропонуються
персоніфіковані програми:
А – опрацювання матеріалу на творчому рівні з використанням
нестандартних ситуацій;
В – опрацювання матеріалу з використанням знань, здобутих за
програмами D і С – для встановлення логічних зв’язків;
С – опрацювання матеріалу в стандартних ситуаціях;
D – репродуктивне опрацювання матеріалу), розраховані на усунення
недоліків, прогалин у знаннях учнів, на розвиток природних здібностей й
таланту, розвиток дивергентного та конвергентного мислення. Уроки
міжпредметного опрацювання проводяться з метою об’єднання дітей у групи за
нахилами для виконання подальших творчих завдань [84; 102; 279; 280; 504].
Курси за вибором – це навчальні курси, які доповнюють предмети і
входять

до

складу

допрофільної

підготовки, профільного

навчання,

навчального профілю (профілю навчання), є педагогічним засобом, який
забезпечує варіативність та диференційованість навчання, що відповідає
індивідуальним інтересам, нахилам і потребам особистості здобувача освіти.
Курси за вибором посідають особливе місце у структурі змісту профільного
навчання.
Разом із профільними загальноосвітніми предметами курси за вибором
визначають, з одного боку, специфіку кожного конкретного навчального
профілю (профілю навчання), а з іншого, є дійовим засобом задоволення
пізнавальних інтересів та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти.
У структурі змісту профільного навчання курси за вибором слід розглядати
як один із механізмів реалізації принципу демократизму в освіті, уникнення
уніфікованості, втілення особистісно орієнтованої програми освіти.
Курси за вибором створюються за рахунок варіативного компонента
змісту освіти і можуть бути обрані здобувачем освіти не тільки відповідно до
навчального профілю (профілю навчання), а й за власним бажанням з метою
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поглиблення

знання

з

певних

навчальних

предметів

(наприклад,

«Психологія» для математичного профілю тощо). За потреби здобувач освіти
може прослуховувати курси за вибором у формі навчальних модулів та
інтегрованих курсів.
Курси

за

вибором

виконують

індивідуально-навчально-пізнавальну

важливі

та

дидактичні

функції:

профільно-орієнтувальну,

що

зумовлює виокремлення двох типів курсів за вибором, кожний з яких
реалізує переважно одну з цих функцій. Це – факультативні й спеціальні
курси. У системі профільного навчання факультативний курс слугує
задоволенню індивідуальних пізнавальних інтересів та освітніх потреб
старшокласників, не пов’язаних із специфікою вибраного навчального
профілю

(профілю

формуються

навчання).

факультативні

Залежно
курси,

від

дидактичного

спрямовані

на

завдання

поліпшення

загальноосвітньої підготовки з непрофільних предметів, що передбачено
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;
факультативні курси з галузей знань і видів діяльності, які не відображені у
змісті загальної середньої освіти.
Наприклад,

здобувач

освіти,

який

вибрав

один

із

профілів

природничого спрямування, вдосконалюватиме свої знання, скажімо, з
української або іноземної мови на відповідному факультативному курсі.
Аналогічно учні, котрі здобувають освіту за певним гуманітарним профілем,
можуть розширити свою компетентність у галузі інформаційних технологій,
відвідуючи відповідний факультативний курс.
Спеціальний курс у системі профільного навчання – це навчальний
курс, який разом з профільними предметами визначає специфіку конкретного
навчального профілю (профілю навчання). Зміст, закладений у групі
спеціальних курсів певного навчального профілю (профілю навчання) (в
межах годин варіативного освітнього компонента), є органічною складовою
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змісту цього профілю, тож його засвоюють учні, які обрали певний
навчальний профіль (профіль навчання).
Виокремлено такі групи:
– спеціальні курси для поглибленого і розширеного вивчення окремих
розділів профільних загальноосвітніх предметів, які передбачені навчальною
програмою, або додаткових розділів, які відсутні в змісті програми;
– спеціальні курси, що розкривають професійно-практичний аспект
знань, якими оволоділи учні у процесі вивчення базових і профільних
загальноосвітніх предметів;
– спеціальні курси для ознайомлення учнів із новими галузями знань,
які не введені до змісту базових і профільних загальноосвітніх предметів, але
орієнтовані на ширше розкриття специфіки майбутньої професії відповідно
до вибраного навчального профілю (профілю навчання);
– спеціальні курси для вивчення наукових основ сучасних виробництв і
технологій;
– спеціальні курси міжпредметного узагальнювального характеру, які
на основі інтеграції знань, засвоєних у процесі шкільного навчання знань,
завершують формування природничо-наукової і соціально-гуманітарної
картин світу;
– спеціальні курси для допрофесійної і початкової професійної
підготовки старшокласників [208; 408; 485].
Навчальний профіль (профіль навчання) є способом організації
диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно
зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів, охоплюючи базові і
профільні предмети та курси за вибором.
Навчальний профіль (профіль навчання),
спрямованість

навчання

на

врахування

і

визначає і забезпечує
задоволення

конкретних

індивідуальних і професійно орієнтованих потреб здобувачів освіти старшої
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школи, що реалізується за відповідного навчального змісту, видів і способів
діяльності, за організації дидактичного процесу.
Навчальний профіль (профіль навчання) можна розглядати як
своєрідну дидактичну систему, за якої реалізуються конкретизовані цілі
профільного навчання відповідно до очікуваних освітніх результатів, адже
профіль навчання визначається з урахуванням інтересів та можливостей
здобувачів освіти, їхніх професійних уподобань і перспектив здобуття вищої
освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів закладів
загальної середньої освіти; соціокультурної і виробничої територіальної
інфраструктури (об’єднана територіальна громада, район, освітній округ,
регіон).
Одним із визначальних компонентів структури профілю навчання є
зміст навчання. За його формування слід брати до уваги, що старша школа
має загальноосвітній характер без надлишкового зосередження сил і ресурсів
на вивченні надто специфічних вузькопредметних відомостей і формування
відповідних умінь та компетентностей.
Саме тому навчання за будь-яким профілем здатне забезпечити широку
і достатню загальноосвітню підготовку здобувачів освіти.
Зміст профілю навчання визначається змістом, як правило, двох базових
предметів або їх модулів, які вивчаються на профільному рівні (профільні
предмети), та решти базових предметів, що вивчаються на загальноосвітньому
рівні, а також курсів за вибором (факультативних і спеціальних курсів), які
визначені варіативним складником навчального плану.
Особливе місце у структурі змісту профілів навчання посідають курси
за вибором [208; 282; 408; 410; 485; 486].
Заклади загальної середньої освіти самостійно формують профілі
навчання, комбінуючи базові, профільні, вибірково-обов’язкові предмети,
курси за вибором з огляду на профільне самовизначення здобувачів освіти та
з урахуванням побажань їхніх батьків.
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1.2. Варіативність профільного навчання у закладах загальної
середньої освіти як структурно-процесуальна детермінанта
Наріжною проблемою освіти у закладах загальної середньої освіти
залишається недостатність реалізації принципу варіативності освіти,
відповідно до якого складається зміст профільно-професійної освіти, що,
своєю чергою, залежить від потреб ринку праці, вимог роботодавців до рівня
компетентності найманих працівників тощо. За результатами наукових
пошуків і практичної діяльності в системі закладів загальної середньої
освіти, з огляду на структурно-функціональний підхід, нами розроблено та
обґрунтовано комплексну структурно-функціональну модель проєктування і
реалізації варіативного змісту профільної освіти.
Проблемі добору змісту освіти для закладів загальної середньої освіти
приділено значну увагу в дослідженнях Н. Бібік [55; 56; 57], М. Бурди [58],
Н. Буринської [73; 74], С. Гончаренка [119; 121; 126], В. Загв’язинського
[157], Л Зоріної [172], О. Корсакової [337], О. Кравчук [350], В. Краєвського
[352; 353; 355; 356],

Ю. Мальованого [408; 410; 414; 415; 418],

І. Осмоловської [452; 453; 454; 455], О. Савченко [520; 521], С. Трубачевої
[588], А. Хуторського [608; 609; 610; 611; 612].
Так,

В. Загв’язинський

розкриває

сучасне

розуміння

сутності,

структури, розвивального впливу принципів навчання. Учений пропонує
порівняльні характеристики сучасних систем навчання, рекомендації для
застосування способів проєктування і реалізації позанавчальної системи в
рамках предметних й інтегративних курсів [157].
У процесі створення навчальних програм і підручників дослідники
особливу увагу звертають на забезпечення їх компетентнісного спрямування,
використання завдань, що передбачають активну пізнавальну діяльність
старшокласників,

зокрема

проєктну

колективних форм [116; 387; 407].

і

дослідницьку,

застосування

її
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На підтвердження цієї позиції відзначимо, що останнього часу
посилилася позитивна тенденція розглядати «зміст загальної середньої освіти
щодо його складу, обсягу, освітніх пріоритетів, відповідності кінцевим
результатам навчання» не як самоціль, а як засіб формування відповідних
компетентностей учня» [437, с. 57], за якого (засобу) варіативність
профільного навчання у закладах загальної середньої освіти постає як
структурно-процесуальна детермінанта.
Особливих труднощів завдає відбір наукового матеріалу та подальше
його структурування відповідно до категоріально-поняттєвого апарату
природничої, гуманітарної чи технічної галузі наук. Як свідчить педагогічна
практика, багатьом педагогам бракує розуміння того факту, що теоретичні
знання не можуть бути надані здобувачам освіти у готовому вигляді, на
відміну від конкретно-практичних. Теоретичні знання засвоюються у процесі
дослідження умов їх походження. Тільки тоді здобувачі освіти усвідомлюють
закономірності, які зафіксовані в теоретичних поняттях [152]. Тут
структурно-процесуальна

детермінантність

і

структурно-функціональна

зумовленість визначають варіативність профільного навчання у закладах
загальної середньої освіти.
Щоб розв’язати проблему добору змісту освіти для варіативних
навчальних програм і підручників різної складності, педагогічній науці
належить розв’язати суперечності, а саме:
1) між сформульованими цілями навчання (за будь-якої ієрархізації) та
навчальною програмою;
2) між змістовим навантаженням навчальної програми і підручника.
З’ясуємо особливості відбору змісту для варіативного освітнього
компонента та відображення його в навчальних програмах і підручниках для
забезпечення навчального профілю.
Наголосимо, що зміст сучасної профільної освіти формується поетапно,
що пов’язано з його проєктуванням і реалізацією.
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Перший етап – проєктування варіативності змісту профільної освіти –
охоплює три основних рівні – загальнотеоретичного уявлення, навчального
предмета і навчального матеріалу.
Рівень загальнотеоретичного уявлення. Формами фіксації цього рівня є
розроблення теоретичної концепції змісту освіти, визначення його складу,
структури, функцій.
Сучасна

концепція

«Нова

українська

школа»

ґрунтується

на

особистісно орієнтованому підході. Зоною першочергової уваги є діяльність
самого здобувача освіти із саморозвитку.
Знання як одна з основних складових змісту освіти потрібні не самі по
собі, а для розв’язання важливих життєвих проблем. Оволодіння знаннями і
вміннями

зумовлено

здатністю

здобувача

освіти

раціонально

використовувати їх у своїй діяльності.
Нині постає потреба сформувати «відрефлексований» зміст освіти.
Тобто, у процесі засвоєння знань учень стає об’єктом самоспостереження –
аналізує, усвідомлює, оцінює свій стан, планує, прогнозує та оцінює
результати своєї діяльності, приймає самостійні рішення, будує стосунки з
іншими [586]. Водночас формуються предметні компетентності [130] і
удосконалюється педагогічна майстерність [583].
Через рефлексію виявляється суб’єктивний досвід здобувача освіти –
досвід

життєдіяльності,

якого

він

набуває

в

конкретних

умовах

соціокультурного середовища, в процесі сприйняття і розуміння світу людей
і речей.
Дослідження дидактичних засад формування і реалізації навчальних
профілів (2016–2018 рр.) в одній зі шкіл м. Києва було розпочато з вивчення
очікувань учнів. Результати опитувань:
• відсутня необхідна матеріальна база, сучасне обладнання (12,3 %);
• незадовільна організація освітнього процесу (13,3 %);
• немає можливості обирати навчальні предмети і вчителів (44,7 %);
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• низька організація виробничої практики (9,3 %);
• низька якість викладання (14,1 %);
• стосунки з учителями не складаються (6,3 %).
Переважна більшість старшокласників вважала, що загальна середня
освіта не дає можливостей для успішного навчання у закладі вищої освіти і
вибудовування подальшої професійної кар’єри.
Проведене дослідження стану реалізації варіативного навчання у
практиці закладів загальної середньої освіти дає підстави констатувати такі
типові недоліки:
– вибір змісту освіти обмежений, зміст освіти несе переважно
предметне спрямування над інтересами здобувачів освіти;
– однобокість у розумінні функцій варіативного компонента змісту
освіти;
– використання факультативів тільки як засобу задоволення і розвитку
вже визначеного у здобувачів освіти пізнавального інтересу та відповідної
профорієнтації;
– недостатня узгодженість факультативного навчання та позакласної
роботи;
– наявність

у

змісті

та

організації

зазначених

форм

певного

дублювання.
У перебігу навчання суб’єктивний досвід здобувача освіти в ідеалі
узгоджується зі змістом освіти, який задає соціально-культурні зразки у
вигляді понять, законів, правил, прийомів дій, поведінки. Зміст освіти
складається з відповідних йому структурних складових та є педагогічно
адаптованим соціальним досвідом.
Виходячи з того, що соціалізація особистості відбувається у сферах
діяльності, спілкування і самосвідомості, доцільно говорити про компоненти
змісту варіативної освіти – інформаційно-діяльнісний, комунікативний і
рефлексійний.
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Компоненти

змісту

варіативної

освіти

як

системні

утворення

виконують певні функції. Зокрема, спонукають здобувачів освіти до вияву і
розвитку

комунікативних,

організаційно-діяльнісних,

пізнавальних,

рефлексійних, соціальних і творчих якостей особистості, що слугує основою
формування її ключових компетентностей.
Випливає

звідси,

що

зміст

варіативної

профільної

освіти

є

педагогічною передумовою набуття здобувачами освіти досвіду діяльності –
ціннісно-орієнтаційної,

фізичної

діяльності,

соціальної,

пізнавальної,

комунікативної та естетичної; а ще – розкриття їхніх індивідуальних
особливостей, визначення інтересів, нахилів і розвитку здібностей.
Рівень навчального предмета. Цей рівень передбачає конкретизацію
складу, структури, функцій змісту варіативної освіти; фіксується у
стандартах освіти, навчальних програмах і методиках викладання навчальних
предметів.
Рівень навчального матеріалу. Склад, структура і функції змісту
варіативної освіти закріплюються у формі підручників та інших засобів
навчання. Звернімо увагу на особливості добору змісту варіативної освіти
для основної школи. У процесі розроблення навчальних програм науковці
виходять передусім з того, що основна школа забезпечує базову загальну
середню освіту та разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої
підготовки. Крім того, основна школа формує готовність здобувачів освіти до
вибору і застосування засобів подальшого здобуття освіти. З кожного
погляду зміст варіативної освіти на другому ступені навчання є важливим
для всіх учнів, де особистісно орієнтований підхід реалізується завдяки саме
варіативності методик організації навчання (залежно від пізнавальних
здібностей

здобувачів

освіти)

та

впливу

чинників

різноманітних

факультативних курсів [245].
Надаємо значної ваги пріоритетним критеріям добору змісту
варіативної освіти, зокрема:
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1) урахуванню практичного значення змісту навчального матеріалу для
формування ключових компетентностей особистості здобувача освіти;
2) зауважуванню доцільності збагачення світоглядних знань здобувачів
освіти методами і прийомами наукового пізнання з метою їхнього всебічного
розвитку.
Під цим кутом зору виокремлюємо провідні принципи формування
варіативності змісту навчання у старшій школі, а саме: науковості змісту
освіти; фундаменталізації наукових знань; гуманізації освіти; системності й
наступності в конструюванні змісту навчального матеріалу; урахування
єдності змістової і процесуальної сторін навчання (реалізується через
принципи корисності знання для практичної діяльності людини та
контекстного оволодіння навчальним змістом).
Варто зауважити, що вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
здобувачів

освіти

здебільшого

зводяться

до

практичного

аспекту

пізнавальної діяльності (порівнює, характеризує, спостерігає, використовує,
показує на карті, розв’язує, дотримується правил й ін.). Це віддзеркалює
зазвичай досвід предметної діяльності, який є тільки одним з елементів
системи ключових компетентностей здобувача освіти.
Другий етап – реалізація варіативності змісту профільної освіти –
співвідноситься з процесом навчання. З одного боку, навчальний матеріал
безпосередньо вводиться до процесу навчання з опертям на концепцію «Нова
українська школа» та через осмислення педагогічним працівником своїх
навчально-педагогічних дій (методична рефлексія). З іншого боку, на цьому
етапі варіативний зміст освіти засвоюється у процесі навчання. Аналізуються
його склад, структура і функції як особистісне надбання здобувача освіти.
Тут структурно-функціональна зумовленість варіативного навчання і
структурно-процесуальна його детермінованість, визначаючи важливості
(потенціал) варіативності профільного навчання у закладах загальної
середньої освіти, спонукають до інноваційного проєктування варіативного
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компонента змісту навчального профілю закладу загальної середньої освіти.
А

інноваційність

проєктування

варіативного

освітнього

компонента

зумовлюється профільною спрямованістю змісту варіативного навчання і
змістово-процесуальним потенціалом у процесі проєктування і реалізації
профільного навчання.
Словом,

зміст

освіти

(інваріантний

і

варіативний)

має

трансформуватися в усвідомлені й засвоєні здобувачами освіти способи
їхньої освітньої діяльності. Ефективному здійсненню цього процесу сприяє
рефлексія – здатність здобувача освіти до самопізнання, уміння аналізувати
свої дії, вчинки і мотиви, зіставляти їх з узвичаєними суспільними
цінностями, а також з діями і вчинками інших.
Прикметним для сучасної парадигми освіти є акцентування на
індивідуальних здібностях здобувачів освіти з огляду на їхні інтереси й
освітні

потреби,

залучення

до

активної

навчальної

діяльності

на

компетентнісних засадах. Отже, варіативність профільного навчання у
закладах загальної середньої освіти є важливою структурно-процесуальною
детермінантою.
Зміст освіти, на переконання експертів, виконує тут провідну роль, стає
одним з визначальних чинників поліпшення якості освіти. Тому не випадково
останнім часом найбільше критики з боку педагогічної громадськості,
батьків учнів й інших зацікавлених осіб зазнає зміст шкільної освіти.
На їхню думку, зміст освіти, який не формує ключових і предметних
компетентностей, зумовлює низький рівень загальноосвітньої підготовки та
негативно впливає на якість навчальної діяльності здобувачів освіти [487].
Психолого-педагогічний аналіз змісту варіативної освіти дав змогу
науковцям докладно з’ясувати його недоліки, серед яких: нераціональний
відбір та інколи надмірна ускладненість, недосконала структурованість і
недостатня узагальненість, перенасиченість фактологічним матеріалом,
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неналежна

практико

орієнтована

і

діяльнісно-компетентнісна

спрямованість.
У Концепції

профільного

навчання

в

старшій

школі

(2003 р.)

зауважується, що «Профільне навчання організується через навчальні заняття
(уроки,

факультативи),

дистанційні

курси,

екстернат»

[334,

с. 12].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 396-р було
схвалено Концепцію Державної програми розвитку освіти на 2006–
2010 роки, у якій акцентувалося на необхідності здійснення профільного
навчання

учнів

старшої

школи,

оновлення

змісту

й

методичного

забезпечення освітнього процесу, індивідуалізації та диференціації навчання
обдарованої молоді.
Передбачалося
середньої

освіти,

також
які

формувати

надаватимуть

мережу

високоякісні

закладів
освітні

загальної
послуги,

створюватимуть умови для профільного, екстернатного й дистанційного
навчання [333, с. 12–14].
Сутнісна

особливість

профільного

навчання

полягає

в

його

спрямованості на максимальне задоволення освітніх потреб старшокласників
та розвиток їхніх пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей. Мета
профільного навчання зумовлює загальну структуру і добір його змісту, а
також відповідні способи організації освітнього процесу на засадах
індивідуалізації і диференціації навчання [253].
До основних завдань профільного навчання належить надання учням
повної

загальної

середньої

освіти,

сприяння

їхньому

життєвому

і

професійному самовизначенню, забезпечення можливостей учням для
конструювання своєї освітньої траєкторії, цілеспрямована підготовка їх до
успішного продовження навчання на наступних рівнях освіти за вибраним
напрямом, створення умов для опанування професії з огляду на потреби
ринку праці. Під цим кутом зору профільне навчання можна вважати
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специфічним засобом реалізації принципу індивідуалізації дидактичного
процесу на старшому ступені шкільної варіативної освіти.
Теорія профільного навчання в цілісному вигляді на сучасному етапі
модернізації освітньої галузі потребує свого обґрунтування. Саме тому у
наукових текстах порушується тема розширення, поглиблення і системного
узагальнення профільного навчання на рівні, власне, його теорії [9; 30; 82; 83;
85; 86; 93; 103; 144; 208; 279; 280; 282; 292; 293; 303; 304; 305; 334; 351; 359;
398; 408; 452; 453; 469; 496; 497; 667].
Утім, бракує однозначності й точності щодо вживання низки понять
профільного навчання, зокрема тих, що стосуються навчальних предметів і
курсів, у яких утілюється його зміст. Наприклад, у Концепції профільного
навчання в старшій школі (2003 р.) виокремлено: базові, профільні
загальноосвітні предмети й курси за вибором [334, с. 3–15]. До циклу
профільних загальноосвітніх предметів також входять ті, що реалізують цілі,
завдання і зміст профілю навчання та мають на меті повніше засвоєння
учнями теорій, понять і законів, передбачених Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) [142, с. 3–25].
Аби збалансувати загальноосвітню і, власне, профільну спрямованість
навчання послуговуються раціональною системою навчальних предметів і
курсів за вибором, у яких реалізується зміст освіти в старшій школі.
До складу такої системи в кожному профілі навчання входять:
1) загальноосвітні навчальні предмети, які вивчаються в обсязі й на
рівні, що задає Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти (перша група);
2) загальноосвітні навчальні предмети, що безпосередньо пов’язані з
відповідним профілем навчання (друга група);
3) курси за вибором. Зазначимо, що обсяг навчального матеріалу не є
постійною величиною, а отже, може регулюватися змінами з огляду на
пізнавальні здібності учнів, змістові й операційно-діяльнісні ознаки курсу за
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вибором, спеціалізацію (освітній профіль), а також на його цілі, завдання і
мету. Формування курсу за вибором у змісті профілю навчання здійснюється
відповідно до таких закономірностей:
– наукового опису тих чи тих об’єктів і внесення їх як елементів до
структури курсу за вибором [352];
– відтворення основними елементами моделі змісту курсів за
вибором інформації про систему предметних знань, умінь і навичок тощо
(йдеться про вміння інтеріоризувати ціннісні орієнтації, трансформувати
алгоритмізовані дії під час розв’язання типової навчальної задачі,
аналізувати навчальну ситуацію відповідно до особливостей її виявів і
контекстних реалізацій) [355; 373];
– формування курсу за вибором довкола системи понять, які
вибираються з множини базових понять відповідної галузі соціальнопедагогічних знань (при цьому добирається така кількість понять, яка
достатня для чіткого викладення змісту проєктованого курсу за вибором);
– уведення до змісту курсу за вибором системи знань, дібраних із
виучуваної галузі наук (природнича, гуманітарна, технічна) та дидактично
перероблених, обґрунтованих і призначених для цілей освіти;
– вироблення системи вмінь і навичок, необхідних для застосування у
типових різновидах навчальної діяльності. Курс за вибором будується з
урахуванням навчальних можливостей учнів у рамках профілю навчання,
рівнів їхніх знань, розвитку пізнавальних інтересів тощо.
Задля ефективної навчальної діяльності беруть до уваги дидактичні
особливості різних видів навчальної діяльності учнів основної школи та
вибирають доцільні методи викладання навчального матеріалу. Розподіл
навчального часу, обсяг навчальних предметів співвідносяться з процесом
вироблення умінь на основі предметно спрямованих знань та завдяки
використанню відповідних засобів, які дають змогу виконувати предметно
спрямовані дії. Авторські програми курсів за вибором (факультативні й
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спеціальні), як правило, спрямовані на формування системи знань, адже «у
варіативній частині змісту освіти є значні можливості не лише для
системного засвоєння знань, а й відповідно до Концепції профільного
навчання в старшій школі – для свідомого вибору майбутньої діяльності»
[334, с. 8].
Отже, курси за вибором допомагають здобувачам освіти поглиблювати
знання з профільних предметів, сприяючи вибору майбутньої професії [573,
с. 12], є засобом задоволення пізнавальних інтересів та індивідуальних
освітніх потреб [410, с. 220–221], володіють потенціалом, що здатний
нівелювати суперечності між державними вимогами та потребами учнів [86,
с.

63],

поєднуючи

індивідуальну

освітньо-пізнавальну

і

профільно-

орієнтувальну функції змісту освіти [416; 420]. Оскільки одним із
визначальних компонентів структури навчального профілю є зміст навчання,
то у цьому зв’язку важливо виходити з того, що навчання за будь-яким
профілем здатне забезпечити широку і достатню загальноосвітню підготовку
здобувачів освіти.

1.3. Сучасні тенденції добору змісту освіти для варіативних
навчальних програм, підручників і курсів за вибором: вітчизняний та
зарубіжний досвід
Логіка варіативного компонента змісту освіти старшої школи і система
інваріантної складової діють у взаємозв’язку. Варіативний компонент
використовується у закладах загальної середньої освіти України з метою
успішного виконання загальноосвітніх завдань, у тому числі удосконалення
змісту підручників [626], систематизації змісту інтегрованих курсів [169].
Дослідники, аналізуючи зміст основного державного документу про
освіту (Закон України «Про освіту», 2017 [162]), виокремлюють соціальні
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інваріанти, серед яких виняткове значення для дидактичної системи
варіативного навчання мають положення про те, що:
• зміст

освітніх

програм

має

передбачати

«формування

основ

соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; виховання
елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційноціннісного

ставлення

до

довкілля;

утвердження

емоційно-ціннісного

ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби в
реалізації власних творчих здібностей»;
• має посилюватись увага до «розроблення та впровадження авторських
навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і
засобів, насамперед методик компетентнісного навчання» [347, с. 175–176].
З іншого боку, зазначає автор, освічена особа, за Законом України «Про
освіту» (2017 р.), має бути здатною «визначати та розв’язувати соціально
значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для
забезпечення

стійкого

розвитку

та

вимагають

створення

нових

системоутворювальних знань і прогресивних технологій» [Там само].
Для прикладу врахування цих аспектів у додатку А подаємо «Витяг із
переліку

навчальних

програм варіативної складової, рекомендованих

Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій
школі у закладах загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
(старша школа)».
А тепер розгляньмо найтиповіші підходи до реалізації варіативного
освітнього компонента у педагогічній практиці. (При підготовці матеріалів
цього пункту використано дані з виступів на всеукраїнських науковопрактичних конференціях, що відбувалися на базі Інституту педагогіки
НАПН України [209; 285]).
Реалізація варіативного освітнього компонента у старшій школі
Київської гімназії східних мов № 1 не мислиться поза соціальним
партнерством, тобто поза зв’язками закладів загальної середньої освіти із
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роботодавцями. Зауважимо, що досвід такого партнерства є здобутком
багатьох закладів загальної середньої освіти.
Дбаючи про потреби здобувачів освіти, педагогічні колективи
Київської гімназії східних мов № 1, гімназії № 290 м. Києва, Кременчуцької
гімназії № 5 імені Т. Г. Шевченка Полтавської області, гімназії міжнародних
відносин № 323 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, ліцею
«Інтелект»

ІІІ

ступеня

м. Києва,

Пісківської

гуманітарної

гімназії

Бородянського району Київської області та інших закладів загальної
середньої освіти налагодили успішну співпрацю з різними виробництвами й
організаціями.
За нашим висновком, у цих закладах загальної середньої освіти
формується як аксіологічне, так і акмеологічне середовище, що сприяє
досягненню їх випускниками професійного успіху в майбутньому.
На прикладі Київської гімназії східних мов № 1, яка є асоційованою
школою ЮНЕСКО та дослідно-експериментальним закладом загальної
середньої освіти всеукраїнського рівня (розробник теми «Реалізація
інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських
цінностей учнів»), розкриємо провідну роль авторської модернізації і
створення навчальних програм курсів за вибором. Із метою впровадження
профільного навчання (за філологічним профілем) у гімназії створено
програми спеціальних курсів для учнів 10–11-х класів (по 35 навч. год у 10му і 11-му класах за тижневого навантаження – 1 навч. год), що є
варіативною складовою навчального плану гімназії. Зокрема: «Вступ до
сходознавства»

(англійською

мовою),

«Лінгвокраїнознавство

Китаю»,

«Китайська мова. Практична граматика», «Лінгвокраїнознавство Ірану»,
«Японська мова. Практична граматика», «Лінгвокраїнознавство арабських
країн» й ін. У публікаціях учителя-методиста зарубіжної літератури, вчителя
зарубіжної літератури Київської гімназії східних мов № 1 Ж. Сегеди
обґрунтовуються мета і завдання запровадження спеціального курсу
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«Література Сходу» у варіативній частині навчального плану у Київській
гімназії східних мов № 1; характеризується зміст навчального курсу; йдеться
про міжпредметну інтеграцію та аксіологічний компонент «Літератури
Сходу» [536]; розглядаються основні методологічні підходи до навчання
японської літератури з метою поглиблення філологічних знань учнів й
свідомого вибору майбутньої професії японознавця [537].
Розгляньмо детальніше сутність названих спеціальних курсів для 10–
11-х класів.
1) Спеціальний курс «Вступ до сходознавства». Метою навчання курсу
є вдосконалення вмінь і навичок мовленнєвої діяльності (читання, письмо,
аудіювання, усне мовлення), що сприяє опануванню англійської мови як
засобу міжкультурної комунікації.
У змісті спеціального курсу акцентується на поглибленні мовних знань,
розвиткові комунікативної і соціокультурної компетентностей школярів на
основі культурно-мовних цінностей і реалій життя в Україні та в країнах
Сходу.
2) Спеціальний курс «Лінгвокраїнознавство Китаю». За мету ставиться
ознайомлення здобувачів освіти з життєвими реаліями Китайської Народної
Республіки, що відображають національну культуру країни.
Програма курсу містить такі основні розділи:
а) Загальні відомості про Китай;
б) З історії Китаю;
в) Загальні відомості про політичну систему та державний устрій
Китайської Народної Республіки;
ґ) Життя сучасного Китаю.
Спеціальний

курс

спрямований

на

оволодіння

всіма

видами

мовленнєвої діяльності та закріплення мовних знань, засвоєних у процесі
навчання.
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Під опануванням китайської мови маємо на увазі сформування низки
вмінь гімназистів, а саме:
– розуміння китайської мови в різноманітних ситуаціях повсякденного
спілкування;
– формулювання запитань та реагування і відповіді на них;
– подання необхідної інформації (в усній і письмовій формах);
– читання і розуміння автентичних текстів (художні, публіцистичні,
газетні, інформаційні);
– виконання порівняльного аналізу стилів життя китайців та українців.
3) Спеціальний курс «Китайська мова. Практична граматика». Курс має
на

меті

формування

мовної

компетентності

учнів

та

підвищення

результативності навчання китайської мови здобувачів освіти і забезпечення
їхньої якісної підготовки, що відповідає рівню А2+ опанування іноземної
мови («європейський мовний портфель»).
До завдань курсу граматики належить навчити здобувачів освіти
утворювати осмислені висловлювання (у китайській мові спостерігається
«примат» синтаксису над морфологією, коли відношення слів у реченні
зумовлюються їх порядком). Навчання здобувачів освіти практичної
граматики спрямовується на отримання конкретного результату, як-от:
• виявлення творчих здібностей;
• мотивування до вивчення китайської мови й культури з одночасним
формуванням позитивного ставлення до їх носія – китайського народу;
• піднесення інтелектуального й емоційного розвитку;
• розвиток здібностей до соціальної взаємодії задля співпраці та
спільного розв’язання проблем;
• розвиток міжкультурної компетентності;
• стимулювання пізнавальної активності;
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• удосконалення

і

розвиток

інформаційної

та

комунікативної

компетентностей – засобів міжкультурної комунікації, що є умовою успішної
соціалізації особистості.
• формування потреби в самостійному оволодінні знаннями та
здатності до автономного навчання впродовж усього життя;
4) Спеціальний курс «Лінгвокраїнознавство Ірану». Курс спрямований
на ознайомлення учнів з реаліями Ісламської Республіки Іран, що
відображають національну культуру країни засобами перської мови.
Програмовий матеріал покликаний розвивати у здобувачів освіти
комунікативне спілкування через оволодіння різновидами мовленнєвої
діяльності та закріплення мовних знань, засвоєних у процесі навчання.
Під час вивчення курсу здобувачі освіти дістають відомості з таких
тем:
– визначні місця в Ісламській Республіці Іран; пам’ятки Списку
Всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО в Ірані;
– демографічні й економічні особливості багатолюдних міст країни;
– національні парки і музеї;
– політичний устрій держави; національні символи, свята і традиції;
– стиль життя населення, основні факти з історії народів Ірану;
– фізична географія Ірану.
5) Спеціальний курс «Японська мова. Практична граматика». Курс
визначається як складний педагогічний процес, що виходить з позицій
граматичних явищ, притаманних японській мові.
Граматика японської мови має свої особливості (твердий порядок слів
тощо).
На етапі профільного навчання розглядаються складніші граматичні
явища японської мови, які вводяться ситуативно та в зв’язку з опрацюванням
конкретного тексту. Здобувачі освіти, які оволоділи граматичними вміннями
й мовними навичками, мають змогу безпосередньо:
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• адекватно реагувати на висловлювання партнера;
• використовувати інноваційні підходи до опанування японської мови;
• застосовувати зображувальні засоби японської мови,
• перекладати з японської мови українською та з української японською
у найтиповіших ситуаціях усного спілкування;
• письмово фіксувати і передавати інформацію;
• послуговуватись японською мовою для творчого самовираження;
• спілкуватися з представниками Японії;
• сприймати естетику японської мови і тексту.
6) Спеціальний курс «Лінгвокраїнознавство арабських країн». Мета
курсу – вдосконалення вмінь і навичок мовленнєвої діяльності здобувачів
освіти (читання, письмо, аудіювання, усне мовлення).
Під увагу береться опанування арабської мови як засобу спілкування,
передусім з її носіями.
Програма курсу передбачає:
• навчання здобувачів освіти вести бесіду на різноманітні теми
(культура, суспільно-політичні події, спорт);
• готувати усні й письмові повідомлення;
• розуміти нескладні доповіді арабською мовою та організовувати
презентації у Power Point.
Певна річ, гімназисти долучаються до читання та аудіювання
країнознавчих

текстів,

виконання

граматичних

і

лексичних

вправ.

Паралельно вживаються заходи до налагодження самостійної роботи
здобувачів освіти із використанням комп’ютерних програм і ресурсів мережі
Інтернет.
Уведення лінгвокраїнознавчого курсу до навчального плану гімназії
дає змогу розвивати здібності здобувачів освіти до вживання арабської
мовою з метою спілкування в діалозі культур між Україною та країнами
арабського світу.
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У змісті програми курсу акцентується на поглибленні мовних знань
здобувачів освіти, розвиткові культурно-мовних цінностей та формуванні
соціокультурних навичок старшокласників з огляду на реалії життя в Україні
й арабських країнах [197; 311].
У такий спосіб у процесі засвоєння спеціальних курсів здобувачі освіти
долучаються до загальнокультурного світу цінностей. У них формуються
навички використання вербальних культурологічних знань у ситуаціях
іншомовного спілкування.
Культурологічний підхід до навчальної діяльності уможливлює
досягнення вищого рівня сформування культурологічної компетентності
особистості як продукту діалогу культур.
У гімназії широко застосовуються нові інформаційні технології
навчання, проводиться пошукова і навчально-дослідницька діяльність,
здобувачі

освіти

виконують

самостійні

роботи

за

індивідуальними

навчальними планами.
Підкреслимо важливість долучення гімназистів до роботи з різними
джерелами знань, у тому числі східними, спілкування з іноземними
фахівцями, працівниками посольств країн Сходу в Україні.
У Жовтоводському ліцеї природничо-наукового навчання імені 10-ї
річниці Незалежності України (Дніпропетровська обл.) створено сучасну
систему навчання і виховання задля організації творчого пошуку здобувачів
освіти і педагогічних працівників, їхньої плідної співпраці, вільного розвитку
особистості кожної дитини.
Основні напрями діяльності педагогічного колективу ліцею:
• виховання інтелігентної особистості, громадянина-патріота України;
• підготовка інтелектуального потенціалу українського суспільства
завдяки системі неперервної освіти (ліцей – заклад вищої освіти – наука –
виробництво);
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• співпраця ліцею з науковими центрами, впровадження науки та
передового досвіду в педагогічний процес, підготовка висококваліфікованих
освітянських педагогічних працівників;
• спільна діяльність із закладами вищої освіти для подальшого розвитку
обдарованих випускників та залучення їх у майбутньому до співпраці з
ліцеєм;
• фундаментальна

науково-практична

довузівська

підготовка

здобувачів освіти із метою свідомого вибору ними професії залежно від рівня
особистого розвитку.
Ліцей є центром науково-методичної роботи в регіоні. Викладачі ліцею
створили авторські навчальні програми, які поєднують інваріантний і
варіативний освітній компоненти, а також ліцейський освітній компонент для
розширення

і

поглиблення

знань

здобувачів

освіти

із

профільних

загальноосвітніх предметів – математики, фізики, інформатики, хімії,
біології.
Завдяки
навичками

профільному

самостійної

навчанню

старшокласники

науково-практичної

і

оволодівають

дослідницько-пошукової

діяльності. У них розвиваються інтелектуальні, психічні, творчі, моральні,
фізичні, соціальні якості, формується прагнення до саморозвитку й
самоосвіти.
Науково-експериментальна робота ліцеїстів щільно пов’язана з їхньою
підготовкою до конкурсів та олімпіад різних рівнів. Вихованці ліцею
виборюють призові місця на обласних олімпіадах з математики, фізики, хімії,
біології, інформатики, української мови і літератури, демонструють глибокі
знання на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та на вступних іспитах
до закладів вищої освіти. Ліцей є одним із кращих закладів загальної
середньої освіти нового типу в Україні [307].
Кременчуцька середня загальноосвітня профільно-диференційована
школа І–III ступенів № 3 Полтавської області (діяла в умовах експерименту в
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1991–2000 рр.)

–

це

структурно-динамічна

модель

профільно-

диференційованої школи (управлінський аспект).
Методичне

забезпечення

профілів

навчання

здійснюється

на

психолого-педагогічній основі. У закладі загальної середньої освіти
оптимізується зміст освіти у так званих нежорсткій і жорсткій формах.
«Нежорстка» оптимізація навчання реалізується у 5–8-х класах і передбачає
варіативність освіти у рамках стандартного державного та шкільного
компонентів. «Жорстка» оптимізація притаманна класам високого освітнього
рівня – 5–11-м та 9–11-м.
Зміст освіти варіюється у рамках державного та шкільного освітніх
компонентів, а також інтегруються непрофільні курси та диференціюються
профільні

курси.

Відповідно

до

положень

Концепції

профільно-

диференційованої освіти (А. Самодрин, 1995 р.) вчителі школи розробили
навчальні програми курсів за вибором. Ці програми ввійшли до шкільного
(профільного) освітнього компонента навчальних планів та предметів, які
обирають самі здобувачі освіти (додатковий блок, орієнтований на
задоволення запитів школярів).
Навчально-методична робота педагогічного колективу підпорядкована
меті функціонування профільно-диференційованої школи – підвищення
методичної майстерності вчителів задля проєктування своєї діяльності й
оцінювання її на рефлексійному рівні. Завдяки впровадженню у профільнодиференційованій школі структурно-динамічної моделі реалізації змісту
освіти педагоги розв’язують загальноосвітню проблему – вільного вибору
учнями змісту навчання з орієнтацією на свої природні задатки і можливості,
а також на інтереси всіх суб’єктів освітнього процесу [535].
На базі Ставищенської школи-ліцею педагогічного профілю навчання,
Ставищенської школи-ліцею юридичного профілю навчання та Красилівської
школи-ліцею
загальноосвітні

агротехнічного

профілю

навчально-виховні

навчання

комплекси.

створено

середні

(Навчально-виховний
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комплекс – об’єднання освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів
навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, у яких учні набувають
допрофесійних і професійних знань). До складу цих комплексів входять
середня загальноосвітня школа I–III ступенів, ліцей певного профілю
навчання та інші освітні модулі (відповідно до їх основного призначення).
Для налагодження діяльності територіального освітнього округу
розроблено засади районної профільної школи. Зокрема, районна очнозаочна різнопрофільна школа є структурним підрозділом системи загальної
середньої освіти району.
Завданням школи є задовольнити потребу здобувачів освіти сільських
шкіл району в поглибленому і додатковому оволодінні знаннями з
профільних
міжшкільних

загальноосвітніх
курсів

за

предметів.

вибором

Існує

школа

(факультативні

й

як

сукупність

спеціальні),

які

створюються при загальноосвітніх школах району, що мають достатню
матеріальну базу, старшу школу (ліцей, профільний клас тощо) та
укомплектовані висококваліфікованими фахівцями з профілів навчання. На
прохання педагогічних рад при створенні міжшкільних курсів за вибором
використовуються години варіативної частини робочих навчальних планів
закладів загальної середньої освіти району.
Обсяг навчального плану, перелік навчальних предметів, персональний
склад керівників міжшкільних курсів за вибором (факультативні й
спеціальні) визначаються районним відділом освіти й оформляються
наказом.
Різнопрофільна школа працює відповідно до свого річного плану,
затвердженого районним відділом освіти. Мережа міжшкільних курсів за
вибором створюється за пропозицією закладів освіти після аналізу освітніх
запитів учнів і їхніх батьків. Узагальнену інформацію з цього питання Центр
соціально-педагогічної

і

психологічної

діагностики

та

моніторингу

147

районного методичного кабінету подає щороку (до 15 вересня) в районний
відділ освіти [448].
До завдань науковців належить унормування педагогічного досвіду,
набутого на експериментальному майданчику в Ставищенському районі, та
розроблення

положення

про

різні

типи

освітніх

мереж

у

складі

територіального освітнього округу з наданням їм статусу юридичної особи.
А звідси – потреба підпорядкувати адміністрації районних освітніх округів
районним радам та завдяки адміністративно-територіальній реформі істотно
скоротити функції відділів освіти.
Лише такі заходи, переконаний І. Осадчий, створять простір для
«муніципалізації» освіти і зумовлять перехід від державного до громадськодержавного управління освітою [449].
Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2» (Тернопільська обл.). Дотримуємося
думки, що сучасний навчальний заклад має бути до послуг учнів та їхніх
батьків.
Мовимо передусім про компетентнісну підготовку молодого покоління
до здобуття неперервної освіти впродовж усього життя.
Водночас до завдань будь-якого закладу загальної середньої освіти
належить розвиток системи профільного навчання з орієнтацією на
формування соціоцентрованих цінностей здобувачів освіти – гуманізму,
гідності, довіри, патріотизму, відповідальності, терпимості, чуйності й інших
моральних принципів і якостей особистості майбутнього громадянина
України.
Можемо констатувати, що в Тернопільському навчально-виховному
комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2»
(далі – ТНВК «ЗШПЛ № 2» варіативний освітній компонент реалізується з
метою оволодіння учнями сукупністю систематизованих знань, умінь і
навичок, підготовки і долучення їх до норм і цінностей національної
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культури, різних сфер життєдіяльності суспільства та до культури суспільної
системи (за: [553, с. 262]).
Варто відзначити, що в ТНВК «ЗШПЛ № 2» склалися соціальнопедагогічні передумови для реалізації варіативного освітнього компонента.
Так, навчальний заклад презентує компетентнісну модель інноваційного
підходу до освітньої практики. Педагоги цього закладу свідомі того, що
курси за вибором допомагають розв’язати коло пріоритетних освітніх
проблем, зокрема тих, які стосуються індивідуалізації освітніх траєкторій
здобувачів освіти.
Характерним у діяльності ТНВК «ЗШПЛ № 2» є використання в
структурі профільного навчання курсів за вибором. З одного боку, курси за
вибором разом із профільними предметами визначають специфіку кожного
профілю навчання; з іншого, вони є дійовим засобом задоволення
пізнавальних інтересів та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти,
що не завважуються у вибраному ними профілі навчання.
З науково-методичного погляду курси за вибором виконують покладені
на них функції – профільно-формувальну й індивідуальну освітньорозвивальну. Реалізуються зазначені функції засобами основних типів курсів
за вибором – факультативних і спеціальних курсів.
Отже, провідною тенденцією розвитку в Україні профільної школи є її
орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність,
інтеграцію загальної і допрофесійної освіти [334; 335; 391].
Освітня програма ліцею «Інтелект» м. Києва [451] для 10-х класів
розроблена на виконання Закону України «Про освіту» (2017 Р.), Постанови
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу
МОН України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
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Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані
підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу
освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів
навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної
середньої освіти.
Освітня програма визначає:
– загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором
тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які
натепер подані в рамках навчальних планів;
– очікувані результати навчання здобувачів освіти подано у рамках
навчальних програм;
– обраний зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено
Міністерством освіти і науки України»;
– рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти
системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
– вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою
програмою.
Навчальні години навчального плану призначено для забезпечення
профільного спрямування навчання в старшій школі. Зміст профілю навчання
реалізується системою окремих предметів і курсів: базові та вибірковообов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту; профільні
предмети, що вивчаються на профільному рівні; курси за вибором,
факультативи, індивідуальні консультації.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна
та громадянська компетентності можуть формуватися засобами усіх окремих
предметів.
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Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній
ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» спрямоване на формування у здобувачів освіти
здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних
компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно
враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є
соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню
в

учнів

уявлень

про

суспільство

в

цілому,

розвивають

здатність

застосовувати отримані знання у різних ситуаціях [Там само].
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
– організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем
враховуються

при

формуванні

духовного,

соціального

і

фізичного

середовища навчання;
– окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються
надпредметні, міжкласні та загальношкільні проєкти.
Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і
залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той
чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
предмети за вибором; роботу в проєктах; позакласну навчальну роботу і
роботу гуртків [Там само].
Стоїмо на думці, що неодмінною умовою модернізації закладів
загальної середньої освіти є впровадження у їх практику варіативного
освітнього компонента як складової неперервної професійної освіти. Утім, не
можемо оминути одну з головних проблем шкільної освіти – ще недостатню
реалізацію принципу варіативності, що призводить до звуження тематики
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курсів за вибором та не сприяє повновартісному задоволенню освітніх
інтересів і потреб учнів.
Стратегія профільності старшої школи, проголошена в Україні на
законодавчому рівні, передбачає пошук ефективних технологій профілізації
навчально-виховного процесу. На часі – вивчення позитивного досвіду
зарубіжних країн із налагодження навчання у цій ланці освіти [356].
З’ясуймо особливості організації і змістового наповнення освітніх
процесів у старших середніх школах Швеції, Великої Британії, Італії,
Франції, Болгарії, США, Китаю та інших країн. Спільною рисою цього
освітнього щабля у більшості західноєвропейських країн є наявність таких
різновидів програм і навчальних курсів:
a) обов’язкові для всіх учнів (загальноосвітні);
б) обов’язкові за вибором (учні мають вибрати кілька навчальних
курсів із серії запропонованих);
в) довільного вибору (крос-дисциплінарні);
ґ) курси для самоосвіти.
Нині популярним стало використання модульного способу організації
навчання у старшій середній школі (Швеція, Велика Британія, Італія). Це дає
змогу максимально наблизити навчальний процес до потреб учнів та
полегшити у майбутньому їхню адаптацію до студентського життя [307].
Так, Швеція переймається розвитком знань і навичок здобувачів освіти
задля їхнього економічного самоствердження в суспільстві.
Освітні цілі старшої школи Великої Британії спрямовані насамперед на
допомогу молоді у виборі освітніх закладів із метою подальшого навчання та
набуття професійної кваліфікації.
Факультативне навчання та обов’язкове вивчення учнями предметів за
вибором стали у зарубіжних школах цілком звичним явищем.
Викликає інтерес веб-сайт Східного Мічиґанського університету
(Eastern Michigan University). Цей ресурс містить інформаційний лист про
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курс за вибором «Творче письмо» для учнів старших класів, які вивчають
англійську мову. Завдання факультативного курсу – зосередити увагу учнів
на особливостях різножанрових художніх творів завдяки написанню ними
своїх

творів

у

відповідній

жанровій

формі

на

взір

літературного

наслідування. Впродовж усього курсу учні ведуть рефлексійні записнички, у
яких документують своє розуміння процесу написання, перегляду й
редагування власних творів. Цей курс за вибором ґрунтується на
дослідженнях сучасних форм і методів навчання [662].
Відзначимо, що курси за вибором у середній школі «NorthStar» (США),
яка готує учнів до вступу в Академію NorthStar, переважно виходять за рамки
базових предметних галузей. Щоб закінчити Академію NorthStar, учні мають
набрати

достатню

кількість

елективних

кредитів.

Факультативи

відображають інтереси учнів, поглиблюють набуті знання, вміння і навички
тощо [663].
Беремо до уваги видання «High School Course Selection Booklet, 2016–
2017», з якого дізнаємося про курс за вибором «Соціологія» для учнів 9–11-х
класів. Зазначається, що цей курс за вибором дає учням змогу вивчати
суспільство і соціальні взаємодії. Водночас учні отримують уявлення про те,
як соціальні дослідження впливають на їхнє життя. Передбачається, що учні
осягнуть, синтезують і проаналізують соціологічний матеріал. Крім того, у
них формуватиметься здатність розуміти, прогнозувати і пояснювати
соціальні явища, поширені у сучасних суспільствах [657].
Відповідно

до

Навчальної

програми

для

старшої

школи,

як

повідомляється на інтернет-ресурсі «High School Program Curriculum», учням
9–12-х класів стануть у нагоді курси онлайн та їх паперові версії. Засновані
вони

на

моделі

Північноамериканської

освіти,
ради

яка
з

відповідає

онлайн-навчання

високим
(NACOL).

стандартам
Програма

пропонує понад 150 курсів – базові навчальні предмети, курси Advanced
Placement® (AP®), десятки факультативних курсів та шість мов світу. Учні
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навчаються за інтерактивним мультимедійним навчальним планом у своєму
темпі.

Онлайн-програма

містить

нові

курси,

на

яких

вивчається

журналістика. Інтегровані математичні та онлайн-уроки є найновішими в
мультимедійному навчанні, а саме: віртуальні лабораторії, аватари, анімації,
інтерактивна
уможливлюють

графіка.
живе

Анімовані
навчання.

підручники
Інтерактивне

й

онлайн-програми

навчальне

середовище

убезпечує учнів від ризиків для здоров’я під час роботи в мережі Інтернет
[658].
У старшій школі розвинутих країн світу реалізується широкий спектр
курсів за вибором і факультативів. Як правило, ці форми занять не
обмежуються

рамками

базових

освітніх

галузей

(англійська

мова,

математика, історія, наука, іноземна мова).
Пропоновані учням курси за вибором і факультативи відображають
інтереси підлітків, формують і вдосконалюють навчальні вміння та
безпосередньо пов’язуються з майбутнім кар’єрним зростанням. З кожного
погляду вони не потребують багато часу або роботи на відміну від базових
курсів.
Варто зауважити, що учні можуть вибрати кілька курсів чи
факультативів, серед яких: «Автомеханіка», «Аеробіка», «Антропологія»,
«Архітектурне проєктування», «Біблія», «Бізнес», «Ботаніка», «Важка
атлетика», «Введення в астрономію», «Введення в економіку», «Введення в
океанографію», «Геологія», «Гімнастика», «Графічний дизайн», «Дебати»,
«Дизайн інтер’єру», «Домашнє управління» / «Домашня економіка»,
«Дослідження Старого Завіту» / «Нового Завіту», «Електрика», «Жестова
мова США» / «World PoliticsElective», «Живопис», «Життєві навички»,
«Журналістика», «Здоров’я», «Історія церкви», «Кераміка», «Комп’ютерні
настільні видавничі комплекси», «Критичне мислення», «Ландшафтний
дизайн»,

«Логіка»,

«Міфологія»,

«Надання

«Маркетинг»,
першої

«Метеорологія»,

допомоги»,

«Наука»,

«Мистецтво»,
«Образотворче

154

мистецтво», «Опрацювання текстів» / «Робота з текстами», «Оркестр»,
«Офіс», «Підприємницьке право», «Програмування» / «Мови веб-дизайну»,
«Психологія»,
«Сантехніка»,
«Фізкультура»,

«Реклама»,

«Релігії»,

«Скульптура»,
«Фільм»,

«Риторика»,

«Соціологія»,

«Фінансовий

«Садівництво»,

«Театр»,

«Управління»,

менеджмент»,

«Фотографія»,

«Харчування» [653].
Як бачимо, курси за вибором і факультативи стосуються головних сфер
людської діяльності. На інтернет-ресурсі «Exploring Possible Elective Courses
for High School» також ідеться про широкі можливості факультативних
курсів для старшої школи. Зокрема:
1) факультативи (курси за вибором) доповнюють навчання в класах тим
змістом, який цікавить дітей, і готують їх до дорослого життя;
2) у старшій школі підліток досліджує особисті інтереси, аби вибрати
свою кар’єру;
3) старша школа – це пора, коли підліток готується до дорослого життя,
а тому формує життєво важливі навички;
4) підліткам потрібно навчитися дбати про свій банківський і
фінансовий стан – незалежно від того, чи планує він учитися в коледжі, чи ні
(слід навчитися збалансовувати чекову книжку, бюджетувати свої фінанси,
мати актуальні знання про кредити і позики);
5) у старшій школі підліток вибирає те, до чого прагне. З усім тим
учням пропонують вибрати щось з «Переліку можливих тем, курсів за
вибором і факультативних курсів», а саме: бухгалтерський облік, управління
бізнесом,

бізнес-математику,

власні

ботаніку,

квітковий

садівництво;

дизайн,

фінанси;

сільське

антропологію;

господарство,
астрономію;

архітектуру; ремонт приладів; художню історію, арт-студії, малювання,
ювелірний дизайн; редагування; кераміку; живопис; друк; скульптуру;
аудіовиробництво, кінематографію; автомагазин, автомеханіку; каліграфію;
столярні вироби, деревообробку; комп’ютерні програми, графічний дизайн,
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мережу Інтернет, програмування, технології, графічні комунікації; концертну
групу: хор, музичне виховання, теорія музики, драма, вокальна музика;
косметологію;

творче

письмо;

фантастику;

поезію;

етимологію;

журналістику; танці; дебати, етику, логіку; кінне навчання, кінний тренажер;
іноземну мову, мовлення; географію, уряд, громадянське суспільство,
поточні

події,

політологію;

домашню

економіку;

дизайн

інтер’єру;

середньовічну історію, міфологію; йогу, аеробіку, харчування; фотографію,
PhotoShop, веб-сторінку, дизайн сайту; фізіологію, психологію, соціологію;
релігієзнавство, теологію; робототехніку; світову літературу, світові релігії;
зоологію [654].
У більшості закладів загальної середньої освіти учні відвідують
елективні заняття з тем, що виходять за межі навчального плану. На цих
заняттях діти досліджують особисті інтереси, вивчають теми, які їм до
вподоби.
Щоб учні впоралися з вибором факультативів, їм радять ставити собі
запитання, чи відповідатимуть майбутні заняття їхнім уподобанням.
Відзначаємо увагою й інші поради учням, а саме: «Якщо Ваша школа не
пропонує класів, які Ви хочете відвідувати, ознайомтеся з пропозиціями про
курси в місцевих і громадських коледжах»; «Будьте розважливими – через
вибір чотирьох-п’яти курсів щосеместру Вам забракне часу для користування
додатковими освітніми послугами»; «Навчання у класі, де Вас знайомлять з
новим предметом або з предметом, що дає поглиблені знання, – це нагода і
спосіб випробувати себе й залишатися мотивованим протягом усього
навчання у старшій школі (Ви можете навіть відкрити в собі новий талант чи
інтерес)»; «Слід переконатися, що Ваших знань, умінь і навичок буде
достатньо для продовження навчання у вибраному коледжі (наприклад, деякі
коледжі цікавляться, чи вивчали Ви образотворче мистецтво або чи
опановували іноземну мову упродовж чотирьох років); «Аби переконатися,
що Ви правильно вибрали факультативні класи, поговоріть зі своїми
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консультантами і вчителями, котрі допоможуть Вам з’ясувати, які
факультативи задовольнять вимоги коледжів»; «Використовуйте College
Search для моніторингу вимог, що їх ставлять ті чи ті коледжі» [659].
Дослідження дало нам змогу виявити, що у США існує низка
акредитованих середніх загальноосвітніх закладів системи K-12. Водночас
популярними є інтернет-школи. Наприклад, Forest Trail Academy, що є
акредитованою онлайн-гімназією K-12, забезпечує якісну онлайн-освітню
навчальну програму учнів США та інших країн. Інтернет-шкільний
навчальний план пропонує індивідуальні курси, програми відновлення
кредиту та курси підвищення кваліфікації є однією з найгнучкіших гімназій.
Методологія навчання у Forest Trail Academy дає можливість учням завжди
бути присутніми на інтернет-заняттях та навчатися у своєму темпі. Онлайнпрограми узгоджуються із загальнодержавними освітніми стандартами та
відповідають індивідуальним потребам кожного учня. Пропонуються такі
курси: «Масова комунікація», «Анатомія і фізіологія», «Астрономія»,
«Зоологія»,

«Планування

кар’єри»,

«Психологія»,

«Соціологія»,

«Комп’ютерні програми», «Основи бізнесу», «Управління стресом», «Освіта
водія», «Телевізійне виробництво», «Статистика», «Світова культурна
географія»,

«Споживча

математика»,

«Креативне

письмо»,

«Історія

мистецтва», «2-D Art Complete I» (мистецький), «Уведення в театр»,
«Екологія», «Антропологія», «Історія танцю» тощо [655].
Становлять інтерес комплексні програми курсів за вибором, якими
послуговуються шкільні округи. Наприклад, Шкільний округ № 61 Великої
Вікторії,

розташований

у

столиці

Британської

Колумбії,

охоплює

муніципалітети Ескімальта, Оук-Бей, Вікторію, частину Сааніча і Хайлендса
й ін. В електронному ресурсі «High school – required and elective courses»
зазначається, що кожний із семи середніх закладів освіти пропонує навчальні
плани, сертифіковані та затверджені в провінції Британська Колумбія.
Шкільний округ Великої Вікторії надає якісну освіту майже 19 тис. учнів у
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27 початкових, 10 середніх і семи старших школах. Щороку понад 650
старшокласників реєструються у Програмі неперервної освіти Шкільного
округу № 61.
Майбутні випускники середньої школи в Британській Колумбії повинні
отримати достатню кількість кредитів з таких базових предметів: англійська
мова, англійська як друга мова, математика, грамотність, соціальні
дослідження, фізична культура, планування, портфоліо. Учні також мають
відвідувати обов’язкові факультативні курси відповідно до особистих потреб
та інтересів (тематика курсів: електроніка, техніка, дослідження продуктів
харчування, готельне господарство і туризм, механіка, бізнес, менеджмент,
комп’ютерна грамотність, маркетинг, драма, танці, музика, цифрове
зображення, графічний дизайн, відеомистецтво тощо) [656].
Скеровуємо увагу на навчальну діяльність Connections Academy
(Академія зв’язків), у якій здобувають віртуальну освіту американські
старшокласники.

Цей

навчальний

заклад

опікується

безоплатними

онлайновими державними школами для учнів K-12 класів. Більшість шкіл,
які підтримує Асоціація Connections, акредитовані одним із шести
регіональних акредитаційних агентств. Інтернет-школи працюють задля
досягнення спільної (разом з батьками) мети – сформування готовності учнів
до дорослого життя. Якщо учні, сім’ї та співробітники освітнього закладу
працюють як одна спільнота, то учні домагаються успіху у навчанні.
До завдань інтернет-шкіл належить: допомога учням за безпечного
широкоохопного онлайн-режиму в розробленні власних стратегій успіху,
розвиток сильних сторін особистості; формування персоналізованої шкільної
онлайн-спільноти; налагодження зв’язків між учителями й учнями, батьками
і вчителями, а також учнями та їх однолітками.
Означимо рушійні сили цього підходу:
1) безкоштовна

онлайн-освіта,

прогресивний

навчальний

план

(в Connections Academy відсутня плата за навчання; курси відповідають
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національному та державним стандартам, а також інтегрують найкращі
тексти, матеріали і ресурси для створення навчальної програми);
2) комплектування

інтернет-шкіл

досвідченими

вчителями,

які

сертифіковані й спеціально підготовлені для успішного провадження
навчання засобами Інтернету (вчителі піклуються про дітей та стоять на
думці, що індивідуальне навчання є ефективним);
3) індивідуалізований підхід до кожного учня (індивідуальна увага дає
вчителям змогу дізнатися про стиль навчання, навички й інтереси кожного
учня та створити належні умови навчання; за використання цього підходу
прискорюється навчання учнів в успішних сферах – «сферах сили» або їм
дають додаткову увагу в «сферах слабкості»;
4) підтримання батьками інтернет-навчання (батьки долучаються до
навчання своїх дітей та контактують з конкретними викладачами);
5) простота

використання

технології

навчання

(зручна

система

Connections Academy Connexus® уможливлює спільне навчання; батьки
долучаються до планування уроків та мають доступ до оцінок дітей);
6) соціалізація, ділові зв’язки, дружба (учні регулярно зустрічаються в
онлайн-сеансах LiveLesson® і мають змогу обмінюватись ідеями, ділитися
враженнями, проводити спільні заходи й екскурсії; для учнів, які хочуть
навчатися додатково, передбачено гнучкі програми).
За аналізом Навчальної програми старшої школи Connections Academy
доходимо думки, що інтернет-освіта для сучасних підлітків є природною й
прийнятною. Річ у тім, що учні повсякчас використовують Інтернет для
спілкування одне з одним, задоволення особистих інтересів. Навчальна
програма старшої школи гарантує кожному учневі опанування майбутньої
професії. Безперечно, математика, грамота, англійська мова і соціальні
дослідження є пріоритетними в навчальному плані. Разом із тим Connections
Academy пропонує багато онлайнових навчальних курсів, що становлять
основу для особистих виборів [651].
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Підкреслюємо рацію патронування управлінням освіти м. Мерседа
(Канада) курсів за вибором у закладах освіти. Вирізняємо курси за вибором,
які стосуються комп’ютерних технологій споживання, фінансів і лідерства, а
саме: «Комп’ютерні додатки», «Комп’ютерна література» і «Застосування
комп’ютерів», «Сімейна споживча наука», «Фінансова література» і
«Фінанси», «Лідерство».
Для розв’язання проблеми диференціації змісту освіти у старшій школі
США здійснюються такі підходи: навчання на рівнях (потоки і групи); відбір
і поглиблене вивчення деяких предметів із метою кращої підготовки групи
учнів до навчання у ВНЗ певного профілю. Згідно з дослідженнями
О. Шпарик учені США визначають диференціацію навчання як «організацію
навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних здібностей
учнів одного класу» [630, с. 17].
У цьому сенсі школа адаптується до потреб учня, у результаті чого
максимізуються його індивідуальний розвиток та особисті успіхи у навчанні.
Головна вимога до диференційованого навчання зводиться до того, вважає
Т. Холл, що «не слід очікувати від учня, що він сам буде підлаштовуватися
під освітню програму, а слід сприймати його на тому рівні, де він
знаходиться на поточний момент». Докладно з’ясовує питання диференціації
навчання вчений К. Томлінсон.
На її думку, диференціація – це «підлаштовування навчання під
задоволення індивідуальних потреб учнів, а також здатність учителя
відповідально реагувати на ці потреби» [630, с. 17]. Сучасні дослідження
американських

вчених

(Елліс Е.,

Томмірсон К.

та

ін.)

проблем

диференційного навчання ґрунтується на принципових положеннях, а саме:
сприяння фаховому самовизначенню та навчальній мотивації учнів;
оцінювання рівня підготовки учня; об’єднання учнів відповідно до їхніх
індивідуально-типологічних

особливостей;

навчання

учнів

у

зоні
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проксимального

розвитку

(розбіжність

між

рівнями

теперішнього

і

потенційного розвитку дитини) тощо [Там само, с. 19].
Учителі

США

послуговуються

рекомендаціями

вчених

для

ефективного застосування диференціації у навчально-виховному процесі. Це,
зокрема, вивчення учня, ведення психолого-педагогічного спостереження,
визначення диференціації за ступенем складності, мірою самостійності та
обсягом роботи, довільне об’єднання учнів у групи, вибір учнями посильного
виду діяльності, систематичне виконання диференційованих завдань з
поступовим їх ускладненням для сильніших учнів, уміле використання
заохочення, залучення учнів до парної групової та індивідуальної роботи,
контроль і самоконтроль знань, умінь, навичок [Там само, с. 20–21].
Американські науковці розуміють навчальний профіль як невід’ємний
від диференціації та з’ясовують його суть з позиції учня, тобто як
«сукупність специфічних рис, що характеризують особу учня та його
ставлення до навчального процесу». Одна з важливих якостей навчального
профілю – це «банк» інформації про освітні можливості, інтереси, нахили,
побажання учня. Відмітною ознакою реалізації навчального профілю є
активна участь у його втіленні самого вчителя, який «виявляє та акцентує
їхні (учнів) сильні й слабкі місця, розкриває таланти <…> інтереси,
вподобання, що можуть сприяти або перешкоджати ефективному навчанню»,
розробляє для кожного учня способи навчання [630, с. 21].
Для планування курикулуму та вибору форм і методів навчання на
кожному уроці американські вчителі використовують чотири категорії
чинників

навчальних

профілів:

«групову

орієнтацію

(незалежна

/самоорієнтація, групова, мішана й ін.); пізнавальний стиль (творчий / з
опорою на факти; від загального до часткового/від часткового до загального;
індуктивний/дедуктивний; орієнтований на людей / орієнтований на предмет
чи завдання; конкретний/абстрактний; співпраця/змагання; усний/візуальний
тощо); навчальне середовище (тихе/шумне; тепле/прохолодне; спокійне/
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мобільне; фіксоване/гнучке тощо); розумові здібності (аналітичні, практичні,
творчі,

логічні/математичні,

музикальні/ритмічні,

натуралістичні;

інтерперсональні/інтраперсональні тощо)» [Там само, с. 22].
Досвід розвитку освіти в зарубіжних країнах вказує на широку
зовнішню і внутрішню диференціацію закладів освіти (Німеччина –
мінімізація змісту освіти, профорієнтація; Франція – профорієнтація в
старшій школі; Японія – рання профорієнтація; США – спіральні програми;
Велика Британія – добровільний вибір профілю навчання, т’юторське
виховання). Великої ваги формуванню конкурентоспроможності молоді на
ринку праці надає Франція. В освітніх закладах країни, попри велику
кількість навчальних предметів і курсів, небагато основних напрямів
профілізації.
Варто зауважити, що за наявності стаціонарних відділень і секцій
навчальні предмети і курси створюються відповідно до навчальних планів і
програм профілю навчання і є обов’язковими для вивчення. Факультативні
заняття і предмети за вибором відіграють допоміжну роль, тож їхня роль у
загальному балансі навчального часу порівняно незначна.
Стаціонарні відділення і секції з уніфікованими навчальними планами і
програмами існують у старших класах середніх шкіл Німеччини, Італії,
Іспанії, Нідерландів, Данії, Аргентини й інших країн. Загалом у старшій
зарубіжній школі спостерігається стійка тенденція до скорочення кількості
профілів навчання і навчальних курсів, яка спричинена збільшенням у
навчальному плані обов’язкових предметів і курсів.
У Болгарії курси за вибором упроваджуються як перша форма
диференціації
факультативних

навчання,

що

заняттях

учні

має

практичну

вивчають

сучасні

спрямованість.
й

класичні

На
мови,

бухгалтерію, музику.
З відкриттям спеціалізованих шкіл не втратили свого значення
факультативні курси. Завдяки цій формі навчання вирішуються суперечності,
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зумовлені зростанням інформації та скороченням тривалості навчання.
Тематика факультативних курсів у школах Болгарії не пов’язана з шкільним
навчальним змістом. Тобто до завдань курсів за вибором не належить
поглиблення і розширення загальноосвітніх предметів.
У школах Китаю факультативи і курси за вибором уводяться на етапі
повної середньої школи (відповідає старшому ступеню нашої школи). Як і в
інших країнах, ці форми навчання виконують функцію розвантаження
навчальних програм і задоволення навчальних інтересів учнів. Після
вивчення обов’язкових предметів учні розподіляються (залежно від інтересів
і здібностей) за потоками: науковим (гуманітарний і природничий) і
професійним.
Китайські фахівці поділяють навчальні курси за змістом на три групи:
наукові, технічні й за інтересами. Завдяки цим групам курсів розкривається
стан наукового і суспільно-економічного розвитку країни. Наприклад,
ставиться завдання, щоб технічні курси відповідали вимогам товарної
економіки і соціального розвитку тієї чи тієї місцевості (основи торговопромислових

знань;

охорона

навколишнього

середовища;

переробка

продуктів; деревообробка; металообробка тощо). Останнім часом у повних
середніх школах Китайської Народної Республіки перевага надається
навчальним курсам міжпредметного змісту як логічному продовженню
комплексних навчальних предметів, що посіли чільне місце у неповній
середній школі. Привертає увагу група навчальних курсів, побудованих за
інтересами (музика, спорт, мистецтво тощо).
Для обдарованих дітей їх тематика не регламентується, а визначається з
огляду на побажання школярів. У китайських експериментальних школах
уведено новий курс «Маленький Ньютон», що має на меті розвиток логічного
мислення, спостережливості, вміння зіставляти факти, предмети, явища.
Завдяки практичній діяльності учні усвідомлюють абстрактні істини,
поглиблюють знання з навчальних предметів, виявляють творчий інтерес до
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науки. Велику популярність здобули спеціальні курси «Розумний робот»,
«Маленький винахідник», «Експериментатори», «Цікава математика», «Ігри
й відкриття» [604, с. 38].
Отже, за головну мету старшої школи в зарубіжних країнах ставиться
індивідуалізація розвитку особистості учня, розкриття його потенціалу,
задоволення потреб національної економіки у кваліфікованих працівниках,
соціальна інтеграція, формування активного громадянина, закладання основ
для його навчання впродовж усього життя є досягнення зарубіжної
педагогічної науки і практики у розв’язанні проблем формування і реалізації
варіативного освітнього компонента.
Зарубіжні заклади загальної середньої освіти до певної міри автономно
створюють навчальні плани, програми і підручники, що стимулює творчу
активність педагогічних колективів.
Слушною є думка, що трансформація європейського освітнього
простору, реформування середніх навчальних закладів у передових країнах
світу вимагають від українського громадянського суспільства здійснення
адекватних кроків для інноваційного розвитку вітчизняної школи.
Провідними

напрямами

сучасної

педагогічної

науки

вважаємо

вирішення питання дидактико-методичного забезпечення варіативного
освітнього

компонента,

дослідження

особливостей

його

відбору

та

відображення у навчальних підручниках і програмах.
З упровадженням новітнього методологічного підходу в навчальновиховне середовище профільної школи підноситься роль її педагогічних
функцій –

виховання

гуманістичних,

соціально-професійних

ідеалів

(особистісні й суспільні цінності), формування соціального прагматизму
учнів

(принципи

привабливості)

та

довіри,

соціальної

емоційного

міжособистісний, соціальний).

відповідальності,

інтелекту

соціальної

(внутрішньоособистісний,
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Покладаємо надії зрушити загал педагогічних колективів закладів
загальної

середньої

освіти

на

повноправну

реалізацію

варіативного

освітнього компонента. Доводимо потребу в підпорядкуванні їхньої
навчально-методичної роботи меті функціонування профільних шкіл,
упровадженні в педагогічний процес наукових розробок і передового досвіду
в галузі варіативної освіти.

Висновки до першого розділу
У результаті аналізу встановлено, що структурно-функціональний зміст
варіативного освітнього компонента, інтегруючи аксіологічний, когнітивний,
особистісний і діяльнісно-творчий підходи до освіти, забезпечує низку
загальних і специфічних дидактичних функцій освіти за реалізації таких
педагогічних

умов:

урахування

характеру,

динаміки

різноманітних

загальнонаукових і професійних інтересів здобувачів освіти; структурнофункціональної єдності елементів базового і варіативного компонентів змісту
освіти, вільного вибору здобувачами освіти змісту варіативного освітнього
компонента над предметним забезпеченням.
Встановлено, що в нинішніх освітніх практиках здобувач освіти має
мінімальний простір вибору. Найбільший ступінь варіативності властивий
закладу загальної середньої освіти як відкритої системи. Варіативність майже
зовсім відсутня у системах навчання з жорстко визначеною програмою,
регламентованими способами взаємодії педагогічного працівника і здобувача
освіти. З аналізу філософської, психологічної і педагогічної літератури
з’ясовано, що проблема дидактичного потенціалу курсів за вибором
покладається в основу важливих узагальнень на теоретичному рівні, проте
більшість

з

них

експериментальної

ще

потребують

перевірки.

наукового

Варіативність

є

обґрунтування
тим

та

психологічним
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механізмом, що забезпечує процес саморозвитку особистості й створює
особистісні новоутворення, коли чільне місце в навчанні посідає самодіяльність здобувача освіти, зокрема учіння, що є особливою індивідуальною
діяльністю з оволодіння соціокультурними нормами пізнання. Завдячуючи
поліваріатності змісту освіти, у навчальній діяльності здобувача освіти
набувають ціннісно-смислової ваги його знання і уявлення, навчальні й
надпредметні вміння, індивідуальна творчість, навчальні здобутки та засоби
їх досягнення. Щоб розв’язати проблему добору змісту освіти для
варіативних

навчальних

програм

і

підручників

різної

складності,

педагогічній науці належить розв’язати суперечності між сформульованими
цілями навчання

та навчальною програмою, змістовим навантаженням

навчальної програми і підручника.
Зміст сучасної шкільної освіти формується поетапно, що пов’язано з
його проєктуванням і реалізацією. Перший етап – проєктування змісту
шкільної освіти – охоплює три основних рівні – загальнотеоретичного
уявлення, навчального предмета і навчального матеріалу. Формами фіксації
рівня загальнотеоретичного уявлення є розроблення теоретичної концепції
змісту освіти, визначення його складу, структури, функцій. Через рефлексію
виявляється суб’єктивний досвід здобувача освіти – досвід життєдіяльності,
якого він набуває в конкретних умовах соціокультурного середовища, в
процесі сприйняття і розуміння світу людей і речей. Рівень навчального
предмета передбачає конкретизацію складу, структури, функцій змісту
освіти; фіксується у стандартах освіти, навчальних програмах і методиках
викладання навчальних предметів. Рівень навчального матеріалу детермінує
склад, структуру і функції змісту освіти, що закріплюються у формі
підручників та інших засобів навчання. Пріоритетні критерії добору змісту
профільної освіти: врахування практичного значення змісту навчального
матеріалу для формування ключових компетентностей особистості здобувача
освіти; доцільність збагачення світоглядних знань здобувачів освіти
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методами і прийомами наукового пізнання з метою їхнього всебічного
розвитку. Другий етап – реалізація змісту шкільної освіти – співвідноситься з
процесом навчання і трансформується в усвідомлені й засвоєні здобувачами
освіти способів їхньої навчальної діяльності.
До основних завдань профільного навчання належить надання
здобувачам освіти повної загальної середньої освіти, сприяння їхньому
життєвому і професійному самовизначенню, забезпечення можливостей для
конструювання своєї освітньої траєкторії, цілеспрямована підготовка їх до
успішного продовження навчання на наступних рівнях освіти за вибраним
напрямом, створення умов для опанування професії з огляду на потреби
ринку праці.
Теорія профільного навчання в цілісному вигляді на сучасному етапі
модернізації освітньої галузі потребує свого обґрунтування, адже бракує
однозначності й точності щодо вживання низки понять профільного
навчання, зокрема тих, що стосуються навчальних предметів і курсів, у яких
утілюється його зміст. Варіативний зміст шкільної освіти має бути
провідною дидактичною умовою, за якої відбувається формування у
здобувачів освіти системи світоглядних і соціально значущих знань, а
формулювання мети і цілей, проєктування завдань освіти, добір і
розроблення змісту допрофільної підготовки і профільного навчання,
удосконалення та оновлення форм і методів навчання мають відбуватися з
огляду на сучасні педагогічні технології, за яких реалізується особистісно
орієнтоване навчання.
Навчальний профіль можна розглядати як своєрідну дидактичну
систему, в межах якої досягаються конкретизовані цілі профільного
навчання. Трансформація європейського освітнього простору, реформування
середніх навчальних закладів у передових країнах світу вимагають від
українського громадянського суспільства здійснення адекватних кроків для
інноваційного розвитку вітчизняної школи, забезпечення варіативного

167

освітнього

компонента,

дослідження

особливостей

його

відбору

та

відображення у навчальних підручниках і програмах.
Курси за вибором і відповідні їм методики часто створюються на різній
методологічній і психолого-дидактичній основі відповідно до профілю
навчання, рівня освіти і педагогічного досвіду того чи того автора. Це
спричиняє розбіжності під час конструювання і структурування змісту того
чи іншого курсу за вибором і методики його вивчення.
В умовах варіативної освіти здобувач освіти є суб’єктом навчальної
діяльності. У процесі навчання мають вагу учнівське цілевизначення,
зауважування здобувачем освіти особистих знань і уявлень, навчальних і
надпредметних умінь, індивідуальна творчість у поєднанні з колективною
пошуковою діяльністю, оцінювання учнем здобутих результатів і засобів їх
досягнення.
Варіативність є тим психологічним механізмом, що забезпечує процес
саморозвитку особистості й створює особистісні новоутворення, коли чільне
місце в навчанні посідає «самодіяльність» здобувача освіти, зокрема учіння,
що є особливою індивідуальною діяльністю з оволодіння соціокультурними
нормами пізнання.
Для відображення ідеї поліваріатності змісту освіти у практиці закладу
загальної середньої освіти необхідно втілити ідею його формування. Саме
завдячуючи поліваріатності змісту освіти у навчальній діяльності здобувача
освіти набувають ваги його знання і уявлення, навчальні й надпредметні
вміння, індивідуальна творчість, навчальні здобутки та засоби їх досягнення.
Варіативний зміст шкільної освіти має бути провідною дидактичною
умовою, за якої відбувається формування у здобувачів освіти системи
світоглядних і соціально значущих знань. Формулювання мети і цілей,
проєктування завдань освіти, добір і розроблення змісту допрофільної
підготовки і профільного навчання, удосконалення та оновлення форм і
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методів навчання мають відбуватися з огляду на сучасні педагогічні
технології, за яких реалізується особистісно орієнтоване навчання.
Нині у процесі засвоєння знань здобувач освіти стає об’єктом
самоспостереження – аналізує, усвідомлює, оцінює свій стан, планує,
прогнозує та оцінює результати своєї діяльності, ухвалює самостійні
рішення, будує стосунки з іншими. Навчальний профіль як своєрідна
дидактична система має максимально забезпечувати досягнення не тільки
конкретних цілей профільного навчання, а й давати можливість здобувачеві
освіти бачити процес засвоєння знань як самоспостережувальний об’єкт.
За головну мету старшої школи в Україні і зарубіжних країнах
ставиться індивідуалізація розвитку особистості здобувача освіти, розкриття
його

потенціалу,

задоволення

потреб

національної

економіки

у

кваліфікованих працівниках, соціальна інтеграція, формування активного
громадянина, закладання основ для його навчання впродовж усього життя.
Зарубіжні заклади освіти до певної міри автономно створюють
навчальні плани, програми і підручники, що стимулює творчу активність
педагогічних колективів.
Слушною є думка, що трансформація європейського освітнього
простору, реформування середніх навчальних закладів у передових країнах
світу вимагають від українського громадянського суспільства здійснення
адекватних
забезпечення

кроків

для

інноваційного

варіативного

освітнього

розвитку

вітчизняної

компонента,

школи,

дослідження

особливостей його відбору та відображення у навчальних підручниках і
програмах.
Зміст розділу викладено у таких працях автора: [82; 85; 86; 87; 195;
196; 200; 201; 202; 205; 213; 225; 226; 227; 230; 238; 246; 247; 249; 256; 257;
263; 264; 267; 281; 286; 291; 297; 298; 301; 304; 305; 306; 307; 308; 475; 660].
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ
ЗМІСТУ ВАРІАТИВНОГО НАВЧАННЯ

У розділі окреслено основні питання концептуалізації розвитку основ
варіативного навчання в світлі класичної і постнекласичної методології
освіти,

дидактичні

принципи

формування

і

реалізації

варіативного

компонента змісту освіти, дидактичні функції курсів за вибором у процесі
реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання зі зважанням на
змістово-процесуальний потенціал варіативного навчання

2.1. Концептуалізація розвитку основ варіативного навчання в
світлі класичної і постнекласичної методології освіти
Класична і некласична методології освіти реалізується в профільній
школі в світлі профорієнтаційної концептосфери. Актуалізуємо проблему
виховання

в

учнівської

молоді

гуманістичних,

соціально-моральних

цінностей засобами профорієнтаційної освіти в умовах профільного
навчання.
Гострота питання полягає в тому, що на соціально-професійному
самовизначенні

українських

старшокласників

негативно

позначаються

суперечності між соціально-економічними універсаліями демократичної
країни і громадянського суспільства (правосуб’єктність, свобода конкуренції,
відсутність монополії, плюралізм ідей, незалежність особистості й ін.), з
одного боку, та тенденційними категоріями вітчизняної ринкової системи
господарювання, що глобалізується (брак ідеї єдиної держави, економічний і
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психологічний примус, матеріальне й духовне зубожіння населення,
нехтування соціальної цінності громадян тощо), з іншого.
Мусимо визнати: теперішня учнівська молодь сприймає традиційні для
українців гуманістичні ціннісні орієнтації крізь призму цілераціональності,
утилітарного практицизму.
В гіршому разі виникає загроза самозречення молодими поколіннями
культурно-національних цінностей, гуманістичних ідеалів українського
громадянського суспільства.
У нинішніх соціально-культурних реаліях профорієнтаційна діяльність
загалу педагогів і учнів профільної школи ґрунтується на класичній і
некласичній раціональностях. Як наслідок, учнівська молодь позбавляється
можливості бути соціально активним суб’єктом творення гуманістичних
цінностей цивілізованого суспільства. Під гнітом цієї обставини загал
старшокласників не відчуває потреби в осягненні громадянських цінностей
та

цінностей

особистого

життя

–

соціальної

гармонії,

соціальної

справедливості, внутрішньої свободи тощо [233].
Подаємо концептуальний підхід учених до висвітлення сутності
класичної і некласичної раціональностей та до з’ясування їх ролі у
становленні й розвитку сучасної науки й освіти. До диспозиції нам стоїть
твердження німецького соціального філософа і соціолога Ю. Габермаса,
згідно з яким формальна (класична) раціональність, що ґрунтується на
цілераціональній дії, «з одного боку, призвела до безпрецедентного
зростання продуктивних сил, а з іншого – встановила технологічний
контроль над життям людей» (за: [553, с. 429]).
З наукових джерел [444; 476; 594] довідуємося про основні принципи
класичної раціональності – тотожність структур буття і людської свідомості,
автономність і суверенність наукового мислення, відповідність розуму
самому собі, виділення передусім об’єкта пізнання і недооцінювання його
суб’єкта, утвердження роздільного існування науки і духовної діяльності
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людини. Статус-кво класичної раціональності вирізняють суперечливі
процеси становлення «інструментального розуму», який «зводить знання до
найнижчих (примітивних) його зрізів – емпіричного й аналітичного». У
наслідку пересічна людина «втрачає відчуття цілісності світу, органічної
єдності та взаємозалежності всіх його компонентів» [317, с. 24].
Варте уваги питання дивергенції раціонального і духовного в людині.
Колізія поглядів учених виявляється у з’ясуванні сутності буття як синтезу
«техніки і технології життєвизначення і життєздійснення, вироблення і
втілення певної програми життя», а також «творчих зусиль щодо
«турботливого влаштування» (Гайдеґґер М.) власного буття» [558, с. 166].
Пристаємо на думку українського філософа М. Кисельова, що за нових умов
дослідники усвідомлюють недостатню ефективність пізнавальних засобів
класичної раціональності [317, с. 25].
Науковці висловлюють слушні зауваження з приводу раціонального
мислення та вказують на його хиби. Передусім акцентують на зневірі
людей у гуманістичному потенціалі класичної раціональності, переважанні
її техніко-операційної складової над смисловою, ціннісною спрямованістю,
відчуженості людини від соціально-культурних надбань суспільства [5;
158; 317].
Проблема полягає в тому, наголошує український філософ Є. Андрос,
що серед конструктивних засобів досягнення мети панівні позиції займає
цілераціональність, яка заступила собою ціннісну раціональність [5, с. 3].
Крім того, через несприятливі тенденції класичної раціональності, зауважує
український вчений В. Поздняков [473, с. 404], нехтуються морально-етичні
цінності освіти. І понині вихованці шкіл засвоюють суто прагматичні дані
різних наук та доволі вузькі знання, уміння і навички, які зазвичай є
фрагментарними і технократично зорієнтованими.
Зарубіжна наука ХХ ст. висловила свій погляд на технологічну
раціоналізацію суспільного життя. Так, за негативного впливу класичної
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раціональності нівелюється людська індивідуальність, особистість втрачає
питомі властивості. Тобто формується «одномірна людина» (Маркузе Г.) –
об’єкт духовного маніпулювання зі «зниженим критичним ставленням до
соціуму та втягненим у споживацьку гонитву» [357, с. 388].
За раціонально-технічного мислення, вказує американський психолог
Р. Трач, довколишнє сприймається без пристрастей і захоплення, людина
намагається використовувати підручні засоби для задоволення своїх потреб і
пристосування до реалій життя. Водночас на задній план відсуваються
людські почуття, емоції, настрої. Кінець-кінцем, переконаний вчений, особа
втрачає свою індивідуальність, яка в самобутньої людини проявляється у її
досвіді, особистих судженнях і рішеннях [585, с. 27].
Рівнобіжно людина постає «як об’єкт, як річ», а її відносини з
навколишньою дійсністю набувають «речовинного характеру» [158, с. 214].
На допомогу нам стають дослідження німецького психолога Ф. Лерша,
в яких порушується питання про мету людського життя та пошук його сенсу.
За раціонального підходу, тобто класичного, наголошує дослідник, світ речей
«розуміється і тлумачиться з погляду цілей і доцільності...» Таким чином,
людина творить світ довкола себе задля власної вигоди та «підлаштовує світ
до себе, ставить його собі на службу». Збігаємося з думками вченого, що сенс
життя – у припасуванні людиною себе (довільно, за власним бажанням) до
світу, аби служити йому.
Вдаємося пильно в тезу Ф. Лерша: «Для питання про цілі потрібні
жадання влади й раціональний розрахунок, для питання ж про сенс – сили
серця, благоговіння і любов» [387, с. 51] та простежуємо безпосередній
зв’язок ідей вченого з темою нашого дослідження. Переважання у сучасній
варіативній

освіті

ідей

класичної

раціональності

призводить

до

відсторонення здобувачів освіти від соціально активних процесів у
громадянському суспільстві, до втрати соціально-моральних орієнтирів,
дегуманізації

взаємин

між

суб’єктами

навчально-виховної

взаємодії,
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знеособлення соціально-культурних відносин у просторі закладу загальної
середньої освіти.
Зрештою марнуються духовний стрижень, індивідуальність, які
покликані вборонити людську ідентичність і цілісність, зневажаються
моральні принципи і моральні якості, що утверджують гуманні цінності,
громадянські чесноти, ідеї солідарності, права і свободи людини. Прикрим є
те, що під негативним впливом раціоналізації природи «первинним
завданням гуманітарних наукових дисциплін стає раціоналізація буття
людини» [476, с. 330].
Виявляємо очевидні прорахунки профорієнтаційної освіти у профільній
школі, в якій відправним матеріалом слугує класичний підхід. Зокрема,
з’ясовуємо слабкий бік профорієнтаційної діяльності в умовах профільного
навчання – відтягування уваги старшокласників від соціально свідомих,
ціннісних аспектів вибору ними майбутньої трудової діяльності. За
домінування методології класичної раціональності педагоги спираються на
«непохитну основу системи знань і системи викладання» та формують
людину-ремісника [319, с. 151].
Проблема

полягає

в

тому,

що

педагоги

й

здобувачі

освіти

розглядаються як засіб досягнення цілей профорієнтації. У цьому разі
профорієнтація виконує провідну роль об’єкта стосовно її суб’єктів –
педагогів і старших учнів. (Класична раціональність узгляднює тільки об’єкт
пізнання та не надає значення його суб’єктові [554; 594]).
Класичний підхід як головна детермінанта об’єкт-суб’єктної взаємодії
не сприяє тому, щоб мислення спрямовувалося на творення гуманних і
демократичних стосунків в освітньому середовищі. Теоретико-методологічне
осмислення проблем проєктування змісту варіативного навчання у закладах
загальної середньої освіти концептуалізується змістово-процесуальним
потенціалом у процесі проєктування і реалізації самого профільного
навчання, де профільна спрямованість варіативного змісту задається
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дидактичною системою варіативного навчання і узалежнюється від її
адекватності освітнім реаліям та потребам і запитам здобувачів освіти.
Адекватність дидактичної системи варіативного навчання освітнім
реаліям та потребам і запитам здобувачів освіти це, передусім, чіткий
механізм реалізації профільного навчання, в основі якого особистість
педагогічного працівника – людини відкритої як до позитивних, так і
негативних

можливостей.

Тож

є

осторога,

що

неспроможність

безпомилкового визначення раціональних засобів може мати місце [6; 558].
Якщо брати до уваги, що людина як така шукає рацію у духовних
ресурсах, переосмислює соціально-моральні цінності свого середовища, що
певним чином впливає на вироблення адекватного ставлення до нього та
уможливлює «оновлення власного типу світобачення, переконструювання
душевно-духовного ладу» [558, с. 167], то саме це слід брати за запобіжники
помилковості у процесі чіткої організації взаємодії механізмів реалізації
профільного навчання у дидактичній системі варіативного навчання як
такого.
Підтримуємо думку Є. Андроса про чинники мотивації людської
поведінки, які не завжди є цілковито раціональними. У соціальнокультурному середовищі суперечливо взаємодіють чинники розуму і
пізнання

з

«ціннісними

налаштуваннями»,

совісті

й

утилітаризму,

детермінізму і потягу до свавілля, раціонального і деструктивного, егоїзму з
альтруїзмом, індивідуальної суб’єктивності з архетипами колективного
несвідомого тощо [6, с. 82, 90].
Учені розмірковують про обставини існування класичного мислення та
розсовують межу між класичною і некласичною раціональностями. Вагоме
завдання

вбачають

у

тому,

щоб

не

зосереджуватися

на

науковій

раціональності як техніці опанування природи, а радше покладатися на вищу
людську здатність – розум задля усвідомлення смислового взаємозв’язку
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людських дій (вчинків), душевних порухів та явищ природи у їх цілісності,
єдності [106; 317].
Потреба у некласичній раціональності постала в минулому столітті з
огляду

на

реалії

суспільно-економічного

розвитку.

Некласична

раціональність засновувалася на ідеї «віднесеності об’єкта до засобів і
операцій діяльності». За їх експлікації (розкриття суті та значення)
передбачалось здобути істинне знання про об’єкт [564, с. 18].
Прикметним для некласичної раціональності, зазначають дослідники, є
посилення взаємозв’язку засобів теоретичного, духовного і практичного
осягнення навколишнього світу та звернення пильної уваги на феномени
людського розуміння і спілкування. Проте головною особливістю концепцій
некласичної раціональності є їх спрямованість на відкриття нових
можливостей раціональності [6, с. 95].
У процесі свого розвитку некласична раціональність стоїть на позиціях,
що «ідея раціональності, попри «кризи», залишається продуктивною і
привабливою, демонструє великі можливості трансформації та оновлення».
Надбання некласичної раціональності, її суспільнопродуктивної парадигми –
це розроблення методологічних програм розв’язання насущних теоретичних і
соціальнопрактичних проблем [590, с. 267–268].
Соціальне середовище, ринкове господарювання та, власне, і весь наш
світ розглядаються як «привід і засіб людської життєдіяльності, розвитку
свідомості й творчих здібностей людини» [319, с. 152]. Український вчений
В. Кізіма зауважує, що для некласичної людини первинний не світ, а людина
з її цілями, потребами і бажаннями.
Завдяки некласичному осмисленню освітньо-практичної діяльності
педагогів і старшокласників профорієнтаційна робота у профільній школі
меншою мірою абстрагується від соціальних феноменів – соціального
консенсусу в міжособистісній взаємодії, соціальної реальності, соціального
самопочуття, соціального захисту й ін.
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З аналізу освітянських методологій і практик, що ґрунтуються на
класичній або некласичній раціональності, В. Кізіма доходить таких
висновків:
1) за класичної методології пріоритетним є об’єкт вивчення,
розвиваються об’єктно-суб’єктні відносини, людина є засобом, пасивним
об’єктом, діяльність педагога і навчання учнів підпорядковуються системі
знань;
2) за некласичної методології пріоритет надається суб’єктові навчання,
провідна роль належить особистості вчителя, розвиваються суб’єктнооб’єктні відносини, здійснюється індивідуальний підхід до учнів, учитель
творчо ставиться до навчального матеріалу і методів навчання тощо [Там
само, с. 149–154].
Водночас
об’єктивне

некласичній

знання

освіті

підмінюється

притаманні

«риси

«індивідуальною

суб’єктивізму»,
думкою»,

а

загальнозначущі смисли – «цинізмом і безвідповідальністю у досягненні
своїх індивідуальних цілей» [Там само, с. 153]. В. Кізіма визначає людину,
сформовану на «некласичній» соціально-культурній ідеології, як таку, що
«створила штучне індустріальне середовище... нові міфи, симулякри,
рекламу,

за

допомогою

яких

маніпулює

навіть

самою

суспільною

свідомістю…» [Там само, с. 154].
Робимо висновок, що класична і некласична методології зажили доброї
репутації у радянській і пострадянській педагогіці 1970–1990-х років.
Прибічники цих методологічних підходів добирають різних способів для їх
осучаснення. Викликає сумнів суспільне значення класичної і некласичної
раціональностей, які не беруть до уваги «ціннісні аспекти навчання»,
оскільки педагоги й учні настановлені на «провідну роль або об’єкта ... або
суб’єкта». Через постійну зміну «суб’єктно-об’єктних відносин» із «навчання
(також і профільного. – Авт.) усувається динаміка ціннісних орієнтацій»
[Там само, с. 157].
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У такий спосіб серед здобувачів освіти поширюються антигуманістичні
й асоціальні прояви і залежності.
На становлення і розвиток профільного навчання у закладах загальної
середньої освіти значною мірою позначається еволюція методологічних
підходів до профорієнтаційної роботи. Внеском у створення пострадянської
системи профорієнтації у школі стало використання методологічних
підходів, заснованих на цілераціональних діях. Тобто, суб’єкти нинішньої
профорієнтації послуговуються «раціонально осмисленими засобами» [553,
с. 438] при виборі майбутньої трудової діяльності.
До

таких

підходів

спричинило

насамперед

засилля

ідеології

прагматичного ринку праці з його жорсткою конкуренцією найманих
працівників.
У своїй науковій розвідці керуємося засадою: варіативний компонент
змісту освіти дає педагогам змогу вибирати у процесі профільного навчання
та профорієнтації різноманітні методологічні (теоретичні) підходи [498].
Останнім часом у профорієнтаційну діяльність профільної школи
переводяться підходи, які ґрунтуються здебільшого на класичній і
некласичній методологіях. Для підтвердження нашого погляду знаходимо
докази у сучасних наукових текстах [161; 425; 450; 498].
Так, дослідники засягають вглиб того чи того методологічного підходу,
що використовується у профорієнтаційній роботі, як-от:
1) педагогічного – опертя на «свідомі психологічні й інформаційні
ресурси» здобувача освіти; соціального – формування цінностей і якостей
учня як носія інтеріоризованого соціуму; психологічного – науковопрактичне

застосування

загальнопсихологічних

теорій

у

сфері

психодіагностики і психологічного консультування здобувачів освіти [161,
с. 68–69];
2) особистісно-діяльнісного – задавання напрямів удосконалення
профорієнтації, структурування її змісту та систематизація форм і методів;
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компетентнісного – як відповідь освіти «на актуальні потреби сучасного
суспільства, особливо ринку праці» [425, с. 85];
3) диференційовано-психологічного – заувага професійних пріоритетів
старшокласників; соціологічного – надання переваги суспільним інтересам;
соціально-психологічного

–

встановлення

балансу

між

потребами

особистості й суспільства (за М. Пряжниковим, С. Чистяковою) [450, с. 34];
4) інформаційно-просвітницького

–

узброєння

здобувачів

освіти

необхідною інформацією; психоаналітичного – виявлення «внутрішніх
устремлінь» учня, котрий самовизначається, та спрямування їх у кращий бік;
гуманістично-терапевтичного – уважне ставлення до унікальності й
цілісності особистості; ідеологічного (виховного, світоглядного) – вплив на
життєві

вибори

старшокласників

ідей,

які

панують

у

суспільстві;

формального – змушування випускників школи робити вибори, які на руку
урядові, місцевим органам влади; реального – ґрунтування на потребах учнів
(не завжди просоціальних) [498, с. 174–178].
За використання у процесі профорієнтаційної роботи названих
методологічних підходів науковці найчастіше беруть до уваги формування
умінь, навичок, здібностей здобувачів освіти з огляду на ситуативні цінності
ринку праці.
Із наукових джерел [137; 160; 431 та ін.] довідуємося про напрями
нинішньої профорієнтаційної діяльності в умовах профільного навчання.
Зокрема, це орієнтування старших учнів на засвоєння передусім професійних
цінностей, формування в них вузькотехнологічного підходу до професійного
самовизначення у ринкових реаліях господарювання. Так, особистісні
інтереси старшокласників здебільшого трансформуються у стійкі професійні
інтереси, учні будують прагматичні професійні плани, у них формується
мотиваційно-потребнісна сфера [160, с. 42–43].
Заходить непевність, чи усвідомлюють випускники школи життєвий
сенс вибору тієї чи тієї професії, адже виховання їхньої соціальної,
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суспільно-трудової

свідомості

лімітується

цінностями

ринку

праці.

Наприклад, здобувачі освіти орієнтуються на вивчення самих себе, «свого
соціального оточення, ринку праці» задля успішного кар’єрного зростання в
майбутньому. За головну мету ставиться мобілізація лише розумових
здібностей у професійному напрямі та становлення «конкурентоспроможної
особистості» [137, с. 203].
Слід зазначити, що формування готовності здобувачів профільної
освіти до вибору професії обмежується набуттям ними знань «про світ
професій», творенням образу свого професійного «Я» («знання про
індивідуально-психологічні особливості, можливості й домагання, напрями
самовдосконалення до рівня вимог вибраної професії»), оволодінням
технологією професійного самовизначення («уміння будувати найближчу
індивідуальну освітню траєкторію, навички складання та корегування
основного і резервного професійного плану») [431, с. 8].
Очевидно, що до завдань науковців і педагогів не належить виховання
у здобувачів освіти соціально-моральних цінностей, тож профорієнтація
спрямовується у бік формування «раціонального» («ринкового») типу
людини. Нинішні колізії ринкового господарювання не сприяють розвиткові
соціальної свідомості старшокласників у перебігу профільного навчання. В
основу нашого бачення соціальної свідомості покладаємо положення
французького соціолога Г. Тарда. На переконання вченого, соціальна
реальність

поширюється

далеко

за

межі

розумового

світу,

тобто

раціонального [575, с. 6].
Уважаємо на думку американського філософа, соціолога і психолога
Дж.-Г. Міда, згідно з якою походження «Я» цілком соціальне. («Завершене
соціальне «Я» відображає єдність і структуру соціального процесу й
одночасно є джерелом руху і розвитку суспільства» – за: [553, с. 230]).
Також беремо до уваги твердження російського вченого Є. Семенова,
що гуманітарна наука є органічною складовою соціальної науки [538, с. 10].
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За висновком українського психолога В. Москаленко, соціальне передбачає
не тільки наявність іншого індивіда, а й інших соціальних стимулів –
ситуацій колективної взаємодії, культурного середовища. Соціальне – це
«взаємодія

індивідів,

яка

опосередкована

знаковими,

економічними,

політичними та іншими системами» [432, с. 29].
Доходимо до поглядів українського педагога Т. Кравченко на соціальну
свідомість як на форму відтворення соціальної дійсності (соціальні процеси,
ситуації, взаємовідносини, поведінка індивідів). Соціальна свідомість
«становить внутрішній «стрижень» особистості та є підґрунтям для її
самовизначення» [349, с. 71] (також і професійного).
У соціальній свідомості педагогів і старшокласників відображається
їхнє моральне ставлення до себе й інших людей, до праці, профорієнтаційної
діяльності й вибору майбутньої професії. Поділяємо думки українського
вченого Г. Васьківської, котра бере під увагу потребу виховання «соціально
орієнтованої особистості (курсив наш. – Авт.), яка здатна не лише
адаптуватись у суспільстві за його правилами, нормами і законами, а й
водночас реалізувати себе як неповторну індивідуальність, здійснюючи
свідомий життєвий вибір, розвиваючи необхідну для себе і суспільства
систему цінностей у процесі формування системи знань про людину в
старшокласників» [81, с. 183].
Зосереджуємося на неспростовній істині: соціальне в людині має
переважати над економічним (ринковим). Отож пріоритетним напрямом
діяльності профільної школи є формування соціально-педагогічних поглядів
учителів на учня та відповідно забезпечення процесу його соціалізації.
Принципово важливим для розуміння змісту навчання у профільній школі є
те, що за первинної соціалізації (соціальна адаптація та інтерналізація) діти й
учнівська молодь підносяться до засвоєння нових знань і вмінь, соціальних
норм і настанов, соціометричних і громадянських цінностей та до соціальної
взаємодії, соціально-ціннісних орієнтацій тощо.
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Завдяки об’єднанню зусиль педагогів і батьків соціалізація учнів
(пізнавальна, професійна, трудова, правова й ін.) здійснюється під впливом
безпосереднього середовища – школи, сім’ї, гуртків, клубів за інтересами.
Практичним здобутком соціалізації є «інтеграція дитини в систему
соціальних зв’язків, перетворення людської істоти на суспільного індивіда»
[553, с. 337]. На жаль, становлення соціальної свідомості суб’єктів
профорієнтаційної діяльності у профільній школі гальмується чинниками
раціонального ринку праці як складової ринкової економіки.
Словом, розвиток особистісних цінностей старшокласників зумовлений
взаємодією ринкових і соціальних процесів у суспільстві. У наслідку маємо:
1) сформування у старшокласників цінностей ринку найманої робочої
сили – «царини дійсності, де переважають пристрасті, інтереси й прагнення
прибутку» [318, с. 154], та сфери, де окремі особи через свою соціальноморальну нерозбірливість у засобах задоволення потреб свого «Я»
обмежують у правах співгромадян, переступають загальнообов’язкові
правила і норми;
2) залежність соціально-морального самопочуття старших учнів від
економічної стратифікації, а отже, і соціальної поляризації, що «виражає
крайнє становище соціальних груп заможних та бідних у соціальній
ієрархії…» [553, с. 343].
Актуалізуємо питання: профорієнтаційна діяльність старшокласників у
профільній

школі

структурно

обмежена

задоволенням

їхніх

суто

професійних інтересів, уподобань, нахилів. Із розширенням психологопедагогічних можливостей розвитку особистісних здібностей здобувачів
профільної освіти формується передусім їхня «технологічна» готовність до
професійного самовизначення. Завдання сучасних старшокласників –
зробити правильний професійний вибір, який має підтримуватися вірою в
суспільну цінність майбутньої праці (за Н. Аббаньяно) [357, с. 3].

182

З кожного погляду критеріями вибору професії є базові «цивілізаційноринкові цінності» – гідна і змістовна праця, соціально-моральна винагорода,
матеріальний добробут, гарантія соціально-економічної свободи [353, с. 299].
Водночас критерії вибору сучасною учнівською молоддю майбутньої
трудової діяльності зумовлюються більшою мірою індивідуалістичними
настроями у соціумі, що виявляються у корисливості, споживацтві,
самозбереженні, моральному нігілізмі, та меншою мірою суспільною метою
– бути корисним людям, громаді, українській державі.
За суперечливих тенденцій соціально-економічного розвитку країни та
через несформованість у здобувачів профільної освіти соціально-моральних
мотивів

життєвого

і

професійного

самовизначення,

домінування

суб’єктивних чинників («максимум успіху за мінімальних затрат праці») на
вибір майбутньої професії великою мірою впливають цілераціональні та
воднораз ситуативні цінності ринку найманої робочої сили. У цьому зв’язку
мають вагомість висновування учених про те, що втрачаються цінності
трудової

моралі,

знижується

соціально-моральна

цінність

професії,

комерціалізується професійна освіта [66; 317; 593].
Учнівська молодь, котра сприймає світ людей та бачить своє майбутнє
з позицій класичної чи некласичної раціональності, схильна вважати, що
цінність трудової діяльності залежить передусім від її особистої вигоди. То ж
який тип людського існування свідомо (несвідомо) формується засобами
профорієнтації

–

«теоретичний»

(головна

цінність

–

пізнання),

«економічний» (головна цінність – корисність), «соціальний» (принцип
життя

–

любов

до

інших),

«естетичний»

(намагання

творчо

самореалізуватися), «владний» (прагнення домінувати над іншими)? (за
Е. Шпрангером) [553, с. 441].
Зрештою, упущенням профільного навчання є його звуження до
поглибленого вивчення певних навчальних предметів, тобто до предметнонавчальної орієнтації або до підготовки здобувачів профільної освіти із
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конкретної спеціальності. Водночас, наголошують дослідники, процес
професійного самовизначення зводиться до стихійних дій старшокласників.
Каменем спотикання є використання профільних класів як своєрідних курсів
для підготовки здобувачів освіти до вступу до закладів вищої освіти,
орієнтування вихованців профільної школи на засвоєння і відтворення знань,
умінь і навичок із конкретних навчальних предметів [441; 457].
Отже, активізація освітнього процесу в профільній школі з опертям на
класичну

і

некласичну

раціональності

призводить

до

прагматизації

свідомості здобувачів освіти, формування в них морального фетишизму
професійних ціннісних орієнтацій.
Завважуємо: інтереси випускників шкіл, у яких переважає класичний
чи некласичний світогляд, обертаються радше коло матеріальних цінностей,
а соціально-економічні явища сприймаються з позиції пристосування до
реалій ринку праці та соціально-трудових відносин між найманими
працівниками і роботодавцями. Під негативним впливом класичних і
некласичних уявлень частини педагогів про моральні принципи і моральні
якості особистості здобувача освіти педагогіка профорієнтаційної роботи
обмежена «теоретико-віртуальним буттям».
Окрім того, внаслідок кризи усталених соціально-моральних цінностей
педагоги, буває, легковажать морально-етичним змістом профорієнтаційної
освіти і віддаються на волю ситуативним («ринковим»), утилітарним
цінностям.
Трансформування класичного і некласичного мислення педагогічних
працівників та учнівської молоді в напрямі постнекласичного є запорукою
подальшого

соціально-морального,

соціально-культурного

поступу

українського громадянського суспільства.
Постнекласичний

методологічний

підхід

до

профорієнтаційної

діяльності в умовах профільного навчання, вагомість нашого дослідження
специфіки профільного навчання та профорієнтаційної діяльності старших
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учнів закладів загальної середньої освіти з опертям на постнекласичну
методологію

зумовлена

системою

науково

обґрунтованих

ідей,

презентованих у Національній доповіді про стан і перспективи розвитку
освіти в Україні (2016 р.). Серед її головних думок – «розгортання
гуманістично спрямованого змісту та педагогічно доцільних умов виховної
діяльності,

які

підвищують

рівень

духовної,

моральної

вихованості

особистості», «гуманізація освіти, розроблення нових її форм і методів,
побудованих на засадах взаємної поваги і співпраці суб’єктів освітнього
процесу» й ін. [437, с. 86, 149].
Порушуємо методологічну проблему: задля повновартісного соціальноморального,

соціально-культурного

розвитку

українського

суспільства

постала потреба у розбудові варіативного компонента змісту освіти в старшій
школі на засадах постнекласичної раціональності.
Упору говорити про пошук науковцями оптимальної постнекласичної
моделі

профільного

навчання

та

створення

гуманістичного

образу

профорієнтаційної діяльності педагогів й учнівської молоді.
Цілеспрямовано обстоюємо нашу позицію: при формуванні й реалізації
варіативного компонента змісту освіти виникає педагогічна і психологічна
проблема, яка вимагає створення методології виховання громадянина, котрий
має стійкі морально-духовні принципи і вмотивовані культурні цінності, що
дає змогу самоідентифікуватися в сучасному суспільстві й бути успішним у
персоналізованому життєвому світі [209, с. 5].
Спостерігаємо

перманентне

напруження

між

постнекласичною,

некласичною і класичною раціональностями як феноменами цивілізаційного
розвитку світового суспільства. Доробок українських і зарубіжних учених
дає

аргументи

на

користь

постнекласичної

раціональності

–

постнекласичного підходу, постнекласичного мислення, постнекласичної
науки й освіти, постнекласичної діяльності тощо.
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Отримують виправдання ідеї модерної раціональності в наукових
розвідках сучасних дослідників – Є. Андроса [5], П. Гайденка [106],
М. Кисельова [316], В. Кізіми [319], Л. Озадовської [444], В. Позднякова
[475], В. Стьопіна [564], Р. Трача [585], І. Фармана [590] й ін. Учені
дискутують про альтернативи «класичного – некласичного», їх постійний рух
до постнекласичного. Тому докладно з’ясовують сутність постнекласичної
раціональності

як

«диверсизації

знань

суб’єктно-об’єктної
і

розщеплення

цілісності

людини,

й

стримування

повернення

до

засад

універсальності освіти», «поєднання гуманітарного і природничо-наукового
знання» в напрямі «гуманізації науки й освіти взагалі» [319, с. 155].
Дослідники

погоджуються

на

цінностях

постнекласичної

раціональності та доходять висновків, як-от:
1) сучасна наука починає орієнтуватися не лише на отримання
істинного знання – все більше беруться до уваги загальнолюдські цінності
[317, с. 31], наукове знання до міри співвідноситься з ціннісно-цільовими
структурами діяльності [594, с. 276];
2) особистість людини – це гармонійна єдність душі й тіла, а людська
суб’єктивність поєднує в собі й розум, і почуття [Там само, с. 219];
3) нова раціональність виконує когнітивну і соціально-культурну
функції, є способом засвоєння інтелігібельної і практичної культури та
виявляється у формі єдності знання і культури, матеріальних і духовних
цінностей [590, с. 265];
4) мета сучасної концепції раціональності – «не вичленування
суб’єктивного моменту в процесі сприйняття дійсності, а знаходження
об’єктивного в цілісному акті пізнання» [444, с. 107];
5) на часі – введення до складу науки аксіологічних чинників [594,
с. 279],

створення

невідмінних

умов

молодому

поколінню

для

«переспрямування вітальної енергії на потреби духовної діяльності» [6, с. 10]
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та синтезування раціональних і духовних ресурсів особистості задля
вироблення адекватного ставлення до обставин життя [558, с. 167].
Поділяємо погляди М. Кисельова, що наука принципово не чужа
аксіології та має брати до уваги природу людини, цінності пізнання і
моральні орієнтири [316, с. 85]. Учений наголошує на важливості творення
постнекласичних форм пізнання дійсності для подолання надмірного
об’єктивізму науки та наближення дослідників до буттєвого світу,
загальнолюдських цінностей [317, с. 31].
Відмітною ознакою постнекласичної раціональності є її гуманістична
раціональність,

що

передбачає

«досягнення

розуміння,

гармонізації

інтересів» учасників комунікації (за Ю. Габермасом) [553, с. 429]. Зокрема,
говоримо про суб’єктів профільного навчання і профорієнтації, котрі
взаємодіють між собою на засадах соціально-моральних і гуманістичних
норм, соціального плюралізму, вільного волевиявлення, ідеалів, позицій,
переконань.
Обстоюємо думку В. Кізіми, котрий підносить питання про пошук
чітких орієнтирів для постнекласичної освіти, а отже, і профільного
навчання, і профорієнтації. Передусім надає великої ваги моральності й
гуманізму як взаємоувідповідненому розвиткові людини і суспільства [319,
с. 174].
За постнекласичного підходу профорієнтаційна діяльність педагогічних
працівників

і

здобувачів

освіти

вирізняється

гуманістичним

світосприйняттям та широким використанням у його соціально-моральній
сфері таких універсалій, як гідність, совість, повага, правдивість, довіра,
співчуття, терпимість, соціальна свідомість, соціальний інтелект, соціальне
самопочуття, людяність, солідарність, доброзичливість й ін. З перенесенням
у профільне навчання основних положень гуманізації демократичного
суспільства,

освоєння

їх

педагогами

і

старшими

учнями

у

своїй
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профорієнтаційній діяльності створюється «відповідне поле для внутрішньої
роботи думки і серця кожної дитини» [629, с. 178].
Дослідження вчених спонукають до висновку, що соціально свідома
профорієнтаційна діяльність у формі пізнання здобувачем профільної освіти
самого себе, соціуму, професій тощо корениться у гуманній взаємодії
(взаємозв’язку) його, старшокласника, як суб’єкта і профорієнтації як
об’єкта.
Згідно з ідеєю суб’єктно-об’єктної єдності (за Ж. Піаже), здобувач
профільної

освіти,

котрий

усвідомлює

постнекласичний

зміст

профорієнтаційної діяльності, організує свої дії у гуманну профорієнтаційну
систему.
Доречно нагадати, що суб’єктами профорієнтації як системи вважають
школу (педагоги, вихователі, психологи й ін.), учнів і їхніх батьків,
психолого-педагогічну науку, психологічні центри і служби, фірми,
організації і підприємства, органи управління (чиновники), державу (уряд),
економіку – регіональну, країни, світову [498, с. 23], а також ринок праці,
центри зайнятості населення, соціальні групи, громади, засоби масової
інформації, рекламу тощо.
У кожного суб’єкта можуть бути свої специфічні засоби (можливості)
досягнення гуманістичної мети профорієнтації, свої критерії реалізації
соціально корисних, соціально адекватних професійних і життєвих планів
(критерії успіху) [Там само, с. 24].
Отож, суб’єкт гуманної профорієнтаційної діяльності як персональний
універсум

має

змогу

творити

соціально-культурну

профорієнтаційну

реальність. За вертикальної мобільності того чи того суб’єкта профорієнтації
формуються гуманістичні концепції профорієнтаційного впливу на учнівську
молодь. Головними суб’єктами формування гуманістичних цінностей
постнекласичної

раціональності

у

перебігу

профільного

навчання

і

профорієнтації, на нашу думку, є педагогічні працівники і здобувачі

188

профільної освіти; засадою формування – їхня соціально свідома освітня і
профорієнтаційна діяльність.
Виховання у суб’єктів профорієнтаційної діяльності соціальноморальних ідеалів як основи їхнього ціннісно-раціонального діяння є
невідмінною

умовою розгортання постнекласичної

освіти на терені

профільної школи.
Завдяки новітньому підходу профільне навчання і його компонент –
профорієнтація у доброму разі набудуть соціально-ціннісних вимірів.
Мовимо про інтегрування настанов кожного учня на вибір професії у
суспільно

корисну

сферу,

підпорядкування

цілевизначальної

профорієнтаційної діяльності старшокласників «свідомо вибраній цілі або
суспільству, життєвій позиції» [553, с. 437], про виховання усвідомлених
матеріальних і духовних потреб, переосмислення ортодоксальних моральноетичних уявлень, гармонізацію ступеня внутрішньої свободи і соціальної
відповідальності, творення постнекласичних принципів профорієнтації. З
аналізу наукового доробку сучасних дослідників у галузях філософії і
педагогіки [316; 317; 319; 473; 554; 564; 593] з’ясовуємо, що формування в
учнівської молоді типових рис класичної або некласичної людини вже не є
першочерговим завданням профільної школи. Придивімося до особистості
педагогічного працівника і здобувача профільної освіти нової генерації, яким
притаманні певні ознаки постнекласичної людини.
На переконання В. Кізіми, така людина «відчуває рух різних
можливостей», тож змінює парадигми, піддає в сумнів «абсолютність і
беззастережну застосовність попередніх висновків і технологій» та шукає
ефективніші, «керує подіями (цілим) через співвідношення власного
актуалізованого ресурсу (засвоєні знання, вміння, навички, уподобання,
норми поведінки тощо) та потенційних можливостей».
Дійсна вага останніх полягає в тому, що вони існують у свідомості
людини

«у

вигляді

інтуїтивних

інтенцій,

латентних

процесів,
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неортодоксальних уявлень, нетрадиційних ідей, перспективних міркувань і
передбачень

тощо».

З

упровадженням

у

життя

постнекласичної

раціональності особистість стає здатною відчувати назрілі проблеми,
суперечності, тенденції та проєктувати «варіанти бажаних виборів» [319,
с. 169].
Безперечно, українське демократичне суспільство формує у громадян
постнекласичне мислення. Під його позитивним впливом педагогічні
працівники

порушують

важливі

проблеми,

які

стосуються

їхньої

профорієнтаційної діяльності в умовах профільного навчання, а саме: яким є
зміст теперішньої профорієнтації учнів – гуманним – негуманним,
моральним – неморальним, соціальним – асоціальним, патріотичним –
непатріотичним тощо та яка освітня стратегія найбільш придатна у справі
підготовки старших учнів до професійного самовизначення.
Прикметно, що соціально свідомі здобувачі профільної освіти
дорівнюються до цінностей людини постнекласичного типу, тож критично
рефлексують щодо таких проблем як соціальна поляризація, маргіналізація,
молодіжне безробіття, тенденції зайнятості населення (молоді) у соціальнотрудових відносинах, соціальне відтворення, соціальна гармонія, перипетії
ринку праці й ін.
Наразі в учнівської молоді виробляється здатність чинити опір
соціальному

маніпулюванню,

соціальній

патології,

соціальній

ерозії,

меркантилізації суспільних відносин та асоціальним чинникам масової
свідомості, зокрема корупції, хабарництву, поборам, здирництву.
Віддаємо належне науковому передбаченню В. Позднякова, згідно з
думкою якого «прорив до постнекласичної культури як масштабної
соціально-історичної акції може бути здійснений лише і виключно засобами
освіти» [473, с. 405]. Адже, доходить висновку В. Кізіма, освіта – це
передумова «функціонування постнекласичного мислення», «засвоєння
істини як сизигії», тобто « не лише взаємоузгодженість частин і цілого в
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свідомості тих, хто навчається, а й увідповіднення їх обох із ціннісними
регулятивами життя суспільства», а отже, «досягнення гармонії як у пізнанні,
так і в практичній діяльності окремої людини і суспільства» [319, с. 171–172].
Не менш важливою є думка А. Самодрина, що «заради ЛЮДЯНОСТІ
має функціонувати сучасна освіта, де виховання є над усіма іншими
процесами, тобто діє школа і позашкілля цінностей» [528, с. 48].
Нині маємо висхідний розвиток постнекласичної науки. У галузі
філософії розробляються методологічні засади новітнього підходу до освіти,
окреслюються його перспективи у справі творення відкритого українського
суспільства.

Тим-то

до

соціально-моральних

цінностей

педагогічних

працівників і здобувачів профільної освіти залічуємо їхню постнекласичну
діяльність у сфері профільного навчання і профорієнтації.
Проте через відставання системи освіти від якісних змін у науці, яка
рухається у бік постнекласичного мислення, іммобілізується соціальноморальний розвиток вихованців старшої школи. А втім, постнекласична
освіта випереджає свій соціальний час, просуваючись на вищий рівень
виховання цінностей доброго глузду.
Віддаємо увагу міркуванням учених, згідно з якими потрібно
покладатися на добрий глузд, а не здоровий.
З’ясовуємо з наукових джерел, що «здоровий глузд» – своєрідне
псевдознання, яке приховує домінування панівної влади. «Добрий глузд» –
двигун свідомості, що ґрунтується на ідеї соціального захисту і задоволення
соціальних потреб людей. «Добрий глузд» зростає зі здорового ядра
«здорового глузду», ніколи не буває категоричним, тож прагне оцінити й
усунути вади «здорового глузду» та утвердити світогляд, який до міри
відповідає свідомості пересічної людини, розумінню того, що потрібно
людині, аби самовизначитися, самоствердитися (за А. Грамши) [318, с. 155].
Отже, погоджуємося на цінностях доброго глузду та покладаємося на
розсудливе мислення і розум, завдяки яким усвідомлюємо «сенсовий зв’язок
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не лише людських дій і душевних порухів, а і явищ природи, взятих у їх
цілісності, у їх єдності, у їх живому зв’язку» [111, с. 14].
Підтримуємо думку вчених, котрі висвітлюють постнекласичну
освітню парадигму як гуманістично-рефлексійний підхід до організації
навчання. Ставимося з увагою до основних ознак постнекласичного підходу
в освітньо-педагогічній діяльності, а саме: конгломерації методів викладання
і засвоєння навчальних предметів (пояснення, осмислення, проєктування,
рефлексія тощо); індивідуалізації, інтелектуалізації прийомів і способів
навчання та «надання їм відповідного людяного виміру – співвіднесення з
інтересами й ідеалами особистості й суспільства»; творчого сприйняття
навчального

матеріалу;

діалогічності,

комунікативності

й

активності

дидактичних засобів (Карпенко М., Помагайба В.) [473, с. 408].
З упровадженням постнекласичного методологічного підходу до
практики профільного навчання у здобувача профільної освіти формуються
риси постнекласичної людини. Є підстави гадати, що така людина
володітиме «методологією змін пріоритетів і парадигм, «переозброєння»
своєї свідомості й знаходження рішень, які гармонують» [319, с. 176].
Завдяки цьому підходу профорієнтацію у системі профільного
навчання можна інтерпретувати як соціально-моральну, емансипаційну
сферу гуманної діяльності старшокласників на противагу суворій ринковій
реальності з її абсолютизацією раціональних чинників соціально-трудових
відносин.
За постнекласичного методологічного підходу до профорієнтаційної
діяльності пильна увага приділяється вихованню у здобувачів профільної
освіти

моральних

принципів

–

гуманізму,

оптимізму,

альтруїзму,

самовідданості, патріотизму, інтернаціоналізму та моральних якостей –
соціальної

свідомості,

ідейності,

життєвої

правдивості, шляхетності, співчуття, людяності.

позиції,

почуття

нового,
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Цілком закономірно, що активізація профорієнтаційного процесу в
постнекласичному напрямі сприятиме піднесенню на вищий рівень ідеї
гуманізації профільного навчання.
Профорієнтація, в основу якої покладається постнекласичний підхід,
передбачає здійснення методологічно обґрунтованої когнітивної освітньої
діяльності педагогічних працівників і здобувачів профільної освіти на
аксіологічних засадах.
Показовим є те, що у наукових текстах обстоюється постнекласична
позиція, згідно з якою освіта не зводиться до набуття знань, умінь і навичок.
Освіта лише синтезує ці форми діяльності, але не редукується до них. За
своєю

суттю

освіта

–

це

«знаходження

людиною

свого

образу,

індивідуального, особистісного» [623, с. 267], визначення свого покликання,
творення своєї самобутності.
Кажемо водно з українським ученим Н. Шиян, котра ставить за мету
профільного навчання (отже, і профорієнтаційної роботи) закладання
підвалин для формування особистостей, які володіють компетентністю і
діалогічною культурою у вибраній діяльності, спрямовані на творення нового
і прогресивного та виховані в дусі надання пріоритету загальнолюдським
цінностям, моральним і духовним, а також націлені на «знаходження себе і
свого життєвого шляху», самоактуалізацію і розвиток основних особистісних
властивостей [629, с. 175, 259].
Отже, профорієнтаційна діяльність, яка заснована на постнекласичному
мисленні, є активним чинником творення її суб’єктами системи соціальноморальних, соціально-культурних критеріїв, пошуку здобувачами профільної
освіти свого гідного і гуманного «Я», що унеможливлює звуження їхнього
життєвого проєкту до прагматичного професійного самовизначення.
У нашому дослідженні послуговуємося «герменевтичним колом» (Ф.Е.-Д. Шлейєрмахер).
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Так, для розуміння цілого необхідно зрозуміти його частини, а для
розуміння цих частин потрібно осмислити ціле [357, с. 170].
Тобто, для синтезу різноманітних методологічних підходів до
профільного навчання і профорієнтації слід мати ідею (основний принцип)
цілого,

фундаментального

–

у

нашому

випадку

постнекласичного

методологічного підходу до профільного навчання та профорієнтаційної
діяльності.
Повернення від цілого – постнекласичного методологічного підходу –
до

різних

методологічних

підходів

(педагогічний,

психологічний,

особистісно-діяльнісний, інформаційно-просвітницький тощо) дає змогу
глибше зрозуміти смисл останніх у їх взаємозв’язку та розвивати
постнекласичний методологічний підхід задля творення сучасної системи
профільного навчання вкупі з профорієнтацією учнівської молоді.
Маємо наукову позицію: проблематика професійного самовизначення
еволюціонує

від

класичної

і

некласичної

раціональностей

–

«припасовування», «приладнування» людини до професії чи людини і
професії одну до одної та трактування власне вибору професії як засобу
досягнення професійного успіху (основні поняття: «побудова кар’єри»,
«кар’єрне зростання», «образ професійного майбутнього», «професійний
саморозвиток», «професійна самовимогливість», «ціннісне ставлення до
професії», «професійні якості» тощо) до постнекласичної раціональності –
формування «ціннісно-морального, смислового осереддя» учнівської молоді,
яка професійно самовизначається, узагальнювання її уявлень про мету
професійного вибору.
У такому разі увага скеровується не лише на професійний успіх, а й на
моральну ціну за нього (основні поняття: «совість», «почуття власної
гідності», «сенс життя і майбутньої професійної діяльності», «ідеал
особистісного і соціально-професійного самовизначення» тощо) [498, с. 14–
15].
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Принагідно зазначимо, що навіть за часткового втілення в профільне
навчання постнекласичного підходу у здобувачів освіти виховуються
суспільні, соціально-професійні ідеали – моральні принципи, моральні якості
особистості, котра не цурається суспільних цінностей. Можлива річ, така
людина «ініціативна, підприємлива, діяльна, з національною світоглядноекономічною настановою до змін навколишнього середовища» [393, с. 197].
Допускаємо думку: поглиблення змісту профільного навчання і
профорієнтаційної

діяльності

завдяки

постнекласичному

мисленню

педагогічних працівників і здобувачів профільної освіти сприятиме цінніснораціональній еволюції їхньої соціальної свідомості.
Наразі ми свідомі того, що впровадження ідеї постнекласичної
раціональності

до

практики

профорієнтаційної

роботи

може

супроводжуватися несприятливими соціально-педагогічними чинниками,
зокрема:
1) нав’язуванням молодому поколінню принципу індивідуалізму, що, за
Ч. Тейлором, «призводить до релятивізму, конформізму, руйнує як основи
людської солідарності, так і основи змістовного самовизначення» (цит. за
[558, с. 169]);
2) домінуванням антигуманістичної технократичної парадигми, за якої
засоби профорієнтації переважають над її метою, а мета – над змістом і
загальнолюдськими інтересами, зміст – над буттям; зрештою, техніки
професійного самовизначення – над людиною як самоцінністю (за [620,
с. 412–413]);
3) невідповідністю профорієнтаційної політики соціальній реальності
через брак у суб’єктів профорієнтаційної діяльності достовірної, легітимної
інформації про стан справ у соціально-економічній сфері;
4) наявністю амбівалентних соціально-ціннісних орієнтацій у полі
профорієнтаційної діяльності, що призводить до маніпулювання свідомістю
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її суб’єктів, лобіювання профорієнтаційних інтересів одних учнів та
локалізування життєвої перспективи інших;
5) браком

соціально-педагогічного

партнерства,

солідарності,

кооперації учителів, учнів і їхніх батьків як доцільних форм регулювання
міжособистісних взаємин задля досягнення цілей профорієнтації;
6) утіленням

мети

профорієнтаційної

діяльності

з

опорою

на

цілераціональні дії її суб’єктів. Утім, цілераціональність лишає на боці
насамперед «пошук і ствердження буттєво визначальних вартостей і смислів,
а разом із цим – і принципово значущу ідентичність – індивідуальну і
колективну» [5, с. 3];
7)

недостатнім

осмисленням

педагогами

особистості

сучасного

здобувача освіти в онтологічному плані – як реальності та в аксіологічному –
як цінності (за :[357, с. 484]), його суб’єктивного практичного досвіду,
життєвих сенсів;
8) невисоким рівнем соціальної відповідальності – професійної,
почуттєвої, екологічної тощо як відповідності дій педагогічного й
учнівського колективів «взаємним вимогам, соціальним нормам, загальним
(спільним. – Авт.) інтересам» [553, с. 64].
(На переконання американського психолога А. Пріллетенські, у
демократичних

країнах

і

суспільствах

шанують

особистий

вибір

(самовизначення) і права особи, але, на жаль, нехтують соціальну
відповідальність [483, с. 221]).
Варто зауважити, що суб’єкти профорієнтаційної діяльності, зокрема
педагоги, не до міри оперують постнекласичною термінологією, наприклад:
людиномірність
профорієнтаційної

профорієнтації,
діяльності,

соціальна
продуктивно

спрямованість
орієнтований

гуманної
соціальний

характер гуманної людини, соціально-моральне «Я», гуманістичні норми
моральності,

ціннісно-раціональна

діяльність,

соціальна

свідомість,
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соціальний

прагматизм,

постнекласична

методологія,

постнекласичне

мислення, постнекласична діяльність й ін.
Певна

річ,

новітня

науково-педагогічна

лексика

покликана

пробуджувати інтелектуальний ресурс педагогічних працівників у їхній
мовно-мисленнєвій практиці, бути знаряддям для з’ясування сутності
профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання, утілювати в життя
профільної школи гуманістичні цінності постнекласичної освіти, розвивати
ідею

соціально-педагогічного

дискурсу

суб’єктів

профорієнтаційної

діяльності.
У наукових текстах українських дослідників знаходимо паростки
постнекласичного підходу до системи профільного навчання і його складової
– професійного самовизначення. Так, важко не погодитися з тим, що
оптимальний професійний план має містити «уявлення про роль праці в
житті людини (ціннісно-мотиваційний аспект вибору професії)»; визначення
перспективної професійної мети, узгодженої з іншими життєвими цілями
(сім’я, рівень матеріального добробуту).
Окрім того, профорієнтація старшої школи має орієнтуватися, попри
індивідуалізацію

навчання

та

соціалізацію

учнів,

на

«підтримку

спрямованості особистості, її цінностей, цілей, мотивів»; допомагати
здобувачеві «оцінити найближчі життєві плани з погляду довгочасних цілей і
очікувань, що стосуються не тільки професійної, а й інших сфер життя» [20,
с. 75].
У цьому зв’язку ставимося уважно до наукової позиції Т. Яценко. На
переконання дослідниці, важливою умовою «успішного майбутнього
професійного

самовизначення

старшокласників

є

високий

рівень

особистісного розвитку, сформування мотиваційної сфери діяльності,
наявність розвинутих інтересів та здібностей» [647, с. 300].
Активізацію процесу профільного навчання і профорієнтації в напрямі
формування цінностей постнекласичної освіти завважуємо в Броварському
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навчально-виховному

об’єднанні

(м. Бровари

Київської

області),

що

виявляється у комплексній підготовці учнівської молоді до професійного
самовизначення. У своїй дослідно-експериментальній роботі навчальний
заклад «утілює в дійсність взаємодію об’єктивних умов соціальноекономічного характеру і суб’єктивних якостей особистості», вживає заходів
до узгляднювання потреб, інтересів, індивідуальних особливостей учнів у
аспекті професійного самовизначення та для забезпечення рівного доступу
різним категоріям учнів до якісної освіти. Заразом розв’язуються проблеми
формування у вихованців громадянської позиції, їхнього толерантного
ставлення до життєвих переконань інших людей [578, с. 245].
Отже, обґрунтованому професійному самовизначенню старших учнів
передує нове світобачення соціально-економічних реалій на засадах
постнекласичного мислення. Під цим кутом зору говоримо про здійснення у
ніжинській

гімназії

№3

(м. Ніжин

Чернігівської

області)

дослідно-

експериментальної роботи за темою: «Створення освітньо-інформаційного
простору для формування соціально активної та професійно зорієнтованої
особистості» (2012–2019 роки).
Чільне місце в діяльності ніжинської гімназії № 3 посідає формування в
учнів активної громадянської позиції в усіх сферах життєдіяльності та
«якісне оновлення методології, змісту і технологій розвитку готовності
учнівської молоді до сприйняття соціальних, політичних та ринковоекономічних

процесів

нашого

суспільства,

реалій

ринку

праці

та

працевлаштування» [69, с. 49].
Становлять інтерес ідеї Концепції моделі освітньо-інформаційного
простору

гімназії,

зокрема:

гуманізація

освіти,

соціалізація

учнів,

нероздільність навчання, виховання і профорієнтаційної роботи. Згідно з
Концепцією у здобувачів освіти виховуються духовність і культура,
патріотизм, креативне мислення, вміння орієнтуватися на ринку праці [Там
само, с. 50].
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На основі сказаного можна зробити висновок: у Броварському
навчально-виховному об’єднанні та в Ніжинській гімназії № 3 намагаються
розвивати гуманістичні цінності постнекласичної освіти, постнекласичного
мислення педагогічних працівників і здобувачів освіти, постнекласичного
профільного навчання.
Прикметним для цих навчальних закладів є формування передусім
гуманної, соціально-моральної особистості завдяки єдності навчання,
виховання і профорієнтаційної діяльності. Малоймовірно, що випускники і
Броварського навчально-виховного об’єднання, і ніжинської гімназії № 3
братимуть за взірець у своєму життєвому і професійному самовизначенні
раціональне «ринкове» суспільство, химерні цінності якого творяться за
антигуманістичною формулою «усе купується і все продається», та що в них
домінуватиме ринковий сенс над соціально-моральним.
Отже, довершеність стратегії української освіти постнекласичною
методологією дасть змогу запобігти «професіоцентризму» в освітньому
процесі профільної школи, творенню учнівською молоддю передусім
«ринкоморфних» професійних планів.
Проблему

впровадження

ідеї

постнекласичної

раціональності

в

профільне навчання з’ясовуємо в соціально-педагогічному аспекті – як
формування соціально корисних якостей соціально свідомої особистості
старшокласника, творення його сенсожиттєвого проєкту.
Наразі профорієнтацію в умовах профільного навчання розглядаємо як
соціально-педагогічний

інструмент

формування

соціально-моральних

цінностей, соціальної свідомості педагогів і старших учнів. Окреслимо
перспективу реалізації потенціалу провідних соціально-педагогічних функцій
профільної школи, а саме:
1) виховання в старших учнів гуманістичних, соціально-професійних
ідеалів (устремлінь), які поєднують у собі особистісні й суспільні цінності та
інтегруються у соціально-культурне середовище;

199

2) формування у здобувачів освіти соціального прагматизму як
сукупності «якісних характеристик соціально орієнтованої діяльності
суб’єктів,

в

основу

якої

покладені

принципи

довіри,

соціальної

відповідальності та соціальної привабливості» [553, с. 352];
3) навчання здобувачів освіти вимогливо оцінювати професійні
інтереси та зміцнювати в себе просоціальні мотиви вибору майбутньої
професії;
4) виховання у здобувачів освіти емоційного інтелекту, а саме:
а) внутрішньоособистісного – як здатності формувати адекватну
модель свого соціального «Я» для «ефективної життєдіяльності на основі
розуміння особистих почуттів, їх джерел регулювати поведінку»;
б) міжособистісного

–

як

здатності

«розуміти

інших

людей,

усвідомлювати мотиви їхньої діяльності й ставлення до роботи, визначати
способи співпраці з ними, розпізнавати їхні настрої, вияви темпераменту,
прагнення і відповідно реагувати на них»; соціального – як уміння
підтримувати доброзичливі взаємини з тими, хто поруч, позитивно ставитися
до них [Там само, с. 126];
5) запобігання соціальній мімікрії здобувачів профільної освіти через
завважування їхніх ціннісних орієнтацій і професійних намірів, виявлення в
них

амбівалентності,

імітації,

хитромудрості,

вимушено-адаптаційних

способів профорієнтаційної діяльності (за [Там само, с. 341]);
6) здійснення у перебігу профорієнтаційної діяльності цінніснораціональних дій, за яких а) профорієнтація здобувачів освіти ґрунтується на
вірі в її самодостатню цінність, б) обов’язки, накладені на здобувача освіти,
співвідносяться з його уявленням про людську гідність, честь, права особи
(за [Там само, с. 438]).
На часі – посилення уваги педагогічних працівників до основних
положень профорієнтаційної діяльності, що проводиться на засадах
постнекласичного методологічного підходу.
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Гіпотетично означимо соціально зумовлені постнекласичні принципи
профорієнтації як гуманної системи, а саме:
1) розумної підстави соціально-моральних цінностей і педагогічних
працівників, і здобувачів освіти, що ґрунтуються на ідеях свободи, соціальної
рівності й справедливості. З цього погляду профільна школа є передусім
морально-етичною сферою, де суб’єктно-суб’єктна взаємодія педагогічних
працівників і здобувачів освіти вирізняється повагою гідності один одного,
гуманністю,

толерантністю,

терпимістю,

тобто

соціально-моральною

культурою, моральною добротою;
2) людиномірності – престижу загальнолюдських цінностей, передусім
національних, громадянських, особистих, сімейного життя;
3) соціально-моральної

поведінки

суб’єктів

профорієнтації,

які

перейняті соціальною свідомістю, розуміють незаперечність моральних і
правових

норм

людських

стосунків

та

необхідність

справедливого,

неупередженого ставлення до тих, хто поруч;
4) соціального

ідеалу

–

уявлення

суб’єктів

профорієнтаційної

діяльності про доцільні форми суспільно корисного функціонування та
розвитку, які «здатні гармонізувати відносини між людиною, суспільством і
державою, сприяти максимально повному задоволенню різнобічних потреб
особистості» [Там само, с 147];
5) єдності підстави й умов – намагання випускника закладу загальної
середньої освіти знайти достатню підставу вибору майбутньої трудової
діяльності

завдяки

обґрунтуванню

своїх

міркувань

і

переконань,

формуванню критичної рефлексії здобувача профільної освіти, що убезпечує
його від соціального маніпулювання;
6) соціальної настанови – психологічного переживання здобувачами
освіти цінностей профорієнтаційної діяльності; стійкої схильності, готовності
їх

до

продуктивних

дій,

орієнтованих

самовизначення (за [Там само, с. 416]);

на

соціально-професійне
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7) центризму – пошуку істини через зіставлення різних позицій
суб’єктів

профорієнтації,

ведення

діалогу

(дискурсу);

відмови

від

ігнорування інтересів учнів, форм і методів їхньої профорієнтаційної
діяльності; ставлення педагогів до думок старших здобувачів освіти як до
поглядів опонентів, із котрими треба узгоджувати свої переконання,
знаходити взаємоприйнятні рішення (за [553, с. 434]);
8) соціального партнерства – підтримки здобувачів профільної освіти,
які вибирають майбутню професію, педагогічними працівниками і батьками,
що передбачає дво-, тристоронню кооперацію, співпрацю, солідарність,
консенсус у гуманній профорієнтаційній взаємодії;
9) соціальної пов’язаності – взаємозалежності суб’єктів профорієнтації,
вияву соціальної волі як стимуляційного впливу педагогічних працівників і
батьків на волю здобувачів профільної освіти; за збігу волі здобувачів
профільної освіти, педагогічних працівників і батьків виникає спільне
воління до вибору старшокласниками певної професії (за [Там само, с. 411]);
10) свободи волі – спроможності й можливості здобувачів профільної
освіти вибирати майбутню професію незалежно від соціально-економічних
обставин;
11) інтелігентності – здатності здобувачів профільної освіти до
«внутрішньої свободи у постановці цілей і відповідальності, критичності у
виборі засобів їх досягнення» [406, с. 87];
12) неподільності – узгодженості знань природознавчих і гуманітарних
навчальних

предметів

про

людину

і

суспільство;

об’єктивного

співвідношення когнітивного і ціннісного в профорієнтаційній діяльності.
В умовах профільного навчання педагогічним працівникам варто
спиратися на постнекласичні гуманістичні принципи профорієнтаційної
діяльності та на їх засадах з’ясовувати здобувачам профільної освіти, що в
громадянському суспільстві з його демократичними свободами слід
утримувати гідність цінностей особистого життя (морально-духовні цінності,
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добрий ґлузд, внутрішня свобода, доброзичливість, надійність тощо) і
громадянських цінностей (соціальна гармонія, соціальна справедливість,
культура

соціально-моральних

відносин,

толерантне

ставлення

до

переконань інших людей, соціальна відповідальність тощо). З огляду на
сказане до головних завдань педагогів профільної школи належить [256]:
– роз’яснювати

старшим

здобувачам

освіти

контроверсійність

класичного, некласичного і постнекласичного підходів до вибору майбутньої
трудової діяльності;
– виявляти профорієнтаційні труднощі здобувачів освіти, спричинені
їхнім

нехтуванням

ціннісно-раціональних

дій

(вчинків)

у

перебігу

профільного навчання;
– з’ясовувати

здобувачам

профільної

освіти,

що

доступність

професійного самовизначення безпосередньо залежить від соціальнокультурної ситуації на раціональному ринку праці;
– допомагати

здобувачам

освіти

добирати

гуманні

засоби

профорієнтаційної діяльності на засадах постнекласичного мислення.
У процесі профорієнтації педагогам доцільно актуалізувати проблему
морально-етичного осмислення старшими здобувачами освіти культурних
універсалій суб’єктного ряду задля повновагого життєвого і професійного
самовизначення. Серед них: альтруїстичність і егоїстичність, аскетизм і
гедонізм, оптимістичність і песимістичність, довірливість і недовірливість,
справедливість і несправедливість, моральність і аморальність, гідність і
втрата

гідності,

совісність

і

безсовісність,

соціоцентричність

і

егоцентричність й ін.
Отже, в освітньо-філософському дискурсі сучасна українська освіта
артикулюється як така, що переходить до наступного етапу свого розвитку –
постнекласичного. Звідси мету профільного навчання вбачаємо у творенні
постнекласичної особистості здобувача профільної освіти.
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Головною методологічною основою профорієнтаційної діяльності
педагогічних працівників і здобувачів освіти уважаємо постнекласичний
підхід, а підвалиною виховання гуманістичних, соціально-моральних
цінностей – їхнє постнекласичне мислення.
Упровадження

постнекласичного

методологічного

підходу

до

профорієнтаційної практики закладів загальної середньої освіти уможливить
гуманізацію
здобувачів

профільного
освіти,

її

навчання,

демократичного

розвиток
типу,

соціальної
сприятиме

свідомості
формуванню

соціальної відповідальності здобувачів профільної освіти, вихованню в них
моральних принципів і моральних якостей – гуманізму, патріотизму,
самовідданості, співчуття, терпимості.
Відмітними ознаками профорієнтації стануть свобода самовираження і
самореалізації здобувачів профільної освіти, активізація їхніх суб’єктивних
чинників добропристойної взаємодії з іншими людьми – честі, гідності,
довіри.
Отже, серед конструктивних засобів досягнення мети у ХХІ столітті
панівні позиції посідає цілераціональність, яка заступила собою ціннісну
раціональність. Окрім того, через несприятливі тенденції класичної
раціональності, нехтуються морально-етичні цінності освіти. І понині
вихованці закладів загальної середньої освіти засвоюють суто прагматичні
дані різних наук та доволі вузькі знання, уміння і навички, які зазвичай є
фрагментарними і технократично зорієнтованими. Водночас на задній план
відсуваються людські почуття, емоції, настрої.
Існуюче переважання у сучасній варіативній освіті ідей класичної
раціональності призводить до відсторонення здобувачів освіти від соціально
активних процесів у громадянському суспільстві, до втрати соціальноморальних орієнтирів, дегуманізації взаємин між суб’єктами навчальновиховної взаємодії, знеособлення соціально-культурних відносин у просторі
навчального закладу.
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Зрештою марнуються духовний стрижень, індивідуальність, які
покликані вборонити людську ідентичність і цілісність, зневажаються
моральні принципи і моральні якості, що утверджують гуманні цінності,
громадянські чесноти, ідеї солідарності, права і свободи людини.
Для виводу системи освіти на нову вершину зосереджуємося на
неспростовній істині: соціальне в людині має переважати над економічним
(ринковим). Отож пріоритетним напрямом діяльності профільної школи стає
формування соціально-педагогічних поглядів педагогічних працівників на
здобувача освіти та відповідно забезпечення процесу його соціалізації.
Принципово важливим для розуміння змісту навчання у профільній
школі стає те, що за первинної соціалізації (соціальна адаптація та
інтерналізація) діти й учнівська молодь підносяться до засвоєння нових знань
і вмінь, соціальних норм і настанов, соціометричних і громадянських
цінностей та до соціальної взаємодії, соціально-ціннісних орієнтацій тощо.
Завдяки об’єднанню зусиль педагогічних працівників і батьків
соціалізація здобувачів освіти (пізнавальна, професійна, трудова, правова й
ін.) здійснюється під впливом безпосереднього середовища – школи, сім’ї,
гуртків, клубів за інтересами. Практичним здобутком соціалізації має ставати
інтеграція дитини в систему соціальних зв’язків, перетворення людської
істоти на суспільного індивіда.
Акцентуємо на доцільності розвитку гуманістичної спрямованості
профорієнтації, де здобувач профільної освіти не тільки формує своє «Я –
професіонал», «Я – у майбутньому світі професій», а й творить своє гуманне
«Я», людяне «Я», громадянське «Я», соціально-моральне «Я», соціально
свідоме «Я», соціально корисне «Я». Суб’єкт гуманної профорієнтаційної
діяльності як персональний універсум має змогу творити соціальнокультурну профорієнтаційну реальність. За вертикальної мобільності того чи
того

суб’єкта

профорієнтації

формуються

профорієнтаційного впливу на учнівську молодь.

гуманістичні

концепції
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Головними
постнекласичної

суб’єктами
раціональності

формування
у

гуманістичних

перебігу

профільного

цінностей
навчання

і

профорієнтації є педагогічні працівники і здобувачі профільної освіти;
засадою

формування

–

їхня

соціально

свідома

навчально-виховна,

профорієнтаційна діяльність.
Профорієнтаційна

діяльність,

заснована

на

постнекласичному

мисленні, є активним чинником творення її суб’єктами системи соціальноморальних,

соціально-культурних

критеріїв,

пошуку

здобувачами

профільної освіти свого гідного і гуманного «Я», що унеможливлює
звуження їхнього життєвого проєкту до прагматичного професійного
самовизначення.
Довершеність

стратегії

української

освіти

постнекласичною

методологією дасть змогу запобігти «професіоцентризму» в освітньому
процесі профільної школи, творенню учнівською молоддю передусім
«ринкоморфних» професійних планів.
Проблема
профільне

впровадження

навчання

в

ідеї

постнекласичної

соціально-педагогічному

раціональності

аспекті:

в

формування

соціально корисних якостей соціально свідомої особистості здобувача
профільної освіти, творення його сенсожиттєвого проєкту.

2.2. Дидактичні принципи формування і реалізації варіативного
компонента змісту освіти
Організація змісту варіативного освітнього компонента не є раз і
назавжди регламентованою, а навпаки, передбачає широку варіативність
залежно від конкретних педагогічних умов – змісту профілів навчання,
предметів, курсів за вибором (факультативні й спеціальні), складу шкільного
класу чи групи здобувачів освіти тощо.
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Водночас ця організація ґрунтується на основоположних дидактичних
принципах,

які

зумовлені

пріоритетними

дидактичними

функціями

варіативного компонента змісту освіти. Дидактичні принципи формування і
реалізації варіативного компонента змісту освіти значною мірою залежать
також від його педагогічної мети (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Дидактичні принципи формування і реалізації варіативного компонента
змісту освіти
*Рисунок розроблено автором

1. Принцип

людиноцентризму

(дитиноцентризму).

Дослідження

філософів засвідчують, що однією з найважливіших тенденцій розвитку
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сучасного наукового пізнання є орієнтування на людину – «людиномірність»
[364; 437, с. 170].
Упору говорити про скерування пильної уваги на особистість
здобувача освіти та його життєві обставини, що є вагомим чинником
освітньо-філософського осмислення завдань виховання дітей та учнівської
молоді.
На основі наукових поглядів С. Гончаренка виокремлюємо в своєму
дослідженні принцип людиноцентризму як підвалину змісту навчальних
предметів, на якій формується система знань здобувачів профільної освіти
про людину. З перенесенням у педагогіку цього принципу «людина
розглядається у єдності зі світом, природою, суспільством; передбачається
розуміння єдності людини як феномена; розвиток системного процесу
індивідуального асоціативного мислення учнів забезпечуватиме зв’язки між
змістом

науки,

змістом

навчального

предмета

і

суттю

майбутньої

життєдіяльності» [397, с. 42].
Щоби сформувати у майбутніх випускників профільної школи
антропокультурні вартості, стратегія освітньої політики, освітній процес
мають

бути,

за

А. Самодриним,

«раціонально

антропоцентричними

(звеличувати людину, розкривати її потенціальні можливості)» [437, с. 170].
Важливим результатом сучасного розуміння педагогічними працівниками
високої місії людини, феномена людського потенціалу стане «утвердження в
освіті принципу дитиноцентризму, тобто максимальне наближення навчання
і виховання дитини до її сутності, здібностей і врахування її особливостей»,
запровадження у профільній школі ключового освітнього принципу
людиноцентризму, реалізації в ній заходами інноваційної освіти «кожного
українського громадянина впродовж усього життя» [126, с. 7–8; 437, с. 32].
2. Принцип гуманізації освіти.
Гуманізація як основоположний принцип розбудови української
освітньої системи передбачає переорієнтацію пріоритетів щодо визначення
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освітніх ідеалів – спрямування освітнього процесу спочатку на формування
духовного

світу

особистості,

утвердження

духовних

цінностей

як

першооснови визначення мети і змісту освіти, «олюднення» знань,
вироблення цілісної картини поступу світових цивілізацій з повноцінним
відображенням

у

ній

суспільно-продуктивного,

соціально-культурного

розвитку людства.
Зокрема, в аргументах дослідників на користь модернізації змісту
освіти вказується, що культурологічна функція шкільної освіти передбачає її
оновлення на засадах гуманізації [397, с. 7; 437, с. 56].
Гуманітарна педагогіка сповідує постулат, що всі діти народжуються
творцями. Тому її основна функція полягає в тому, щоб задіяти потенційну
духовну енергію здобувачів освіти, спрямувати її в річище свідомої
культурної творчості.
Головним у системі гуманітаризованого навчання і виховання є
виявлення та цілеспрямований розвиток нахилів і здібностей здобувачів
освіти. На переконання дослідників, гуманізація – це така організація
освітнього процесу, коли формування всебічно і гармонійно розвиненої
особистості, культивування індивідуальних здібностей здобувачів освіти є
сенсом і метою педагогічних зусиль педагогів та самих здобувачів освіти, а
міра розвитку останніх є визначальною мірою якості роботи закладу
загальної середньої освіти, вчителя, всієї системи освіти [126; 127; 153; 447].
Варто
побудованому

зауважити,
на

що

у

гуманітарних

закладі

загальної

засадах,

кожна

середньої
дитина

освіти,

почувається

комфортно завдяки реалізації системи індивідуально орієнтованого навчання,
виховання і розвитку. Неодмінною передумовою такої організації у закладі
загальної середньої освіти є вільний вибір кожним здобувачем освіти змісту
освіти, рівня його засвоєння, форм навчання тощо. Значні можливості у
справі розв’язання актуальних завдань гуманізації закладено у варіативному
освітньому компоненті.
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Змістово-процесуальний

потенціал,

відповідно

спроєктований

і

вибудуваний у рамках дидактична система варіативного навчання самого
закладу загальної середньої освіти, сприятиме реалізації профільного
навчання як такого.
У проєктуванні варіативного компонента змісту навчального профілю
(профілю

навчання)

закладу

загальної

середньої

освіти

має

чітко

простежуватися двоєдина функція варіативного освітнього компонента. З
одного боку, як уже зазначалося, він має забезпечити у змістовому аспекті
індивідуальну орієнтованість навчання через надання кожному здобувачеві
змоги вільно вибирати (відповідно до його інтересів і нахилів) навчальні
предмети і курси за вибором. Із іншого – запобігти однобічному розвиткові
особистості, сприяючи її всебічному і гармонійному вихованню.
З огляду на це можна вважати педагогічно виправданим використання,
наприклад у спеціалізованих школах, практично всіх годин варіативного
освітнього компонента для вивчення профільних загальноосвітніх предметів.
У такий спосіб для формування змісту варіативного освітнього компонента
мають здійснюватися два взаємопідсилювальних підходи: завважування
спрямованості наявних запитів й інтересів кожного здобувача освіти та їх
задоволення і цілеспрямований розвиток.
На різних етапах шкільного навчання в межах названих функцій і
підходів висуваються ті або інші пріоритетні завдання варіативного
освітнього компонента, зумовлені специфікою педагогічних завдань.
Наприклад, в основній школі, особливо у 5–7-х класах, важливою
дидактичною функцією варіативного освітнього компонента є створення
педагогічних умов для самовизначення здобувачів освіти через інтенсивне й
широке ознайомлення їх із різними галузями науки, культури, сфери життя і
діяльності людини.
У старшій школі цей компонент спрямовується на задоволення уже
сформованих інтересів і розвиток здібностей здобувачів профільної освіти та,
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що не менш важливо, передбачає духовне збагачення, фізичне вдосконалення
особистості кожного здобувача освіти тими засобами, які з деяких причин не
можуть бути застосовані в інваріантному компоненті змісту освіти.
3. Принцип інтеграції змісту освіти.
Передбачає створення такої структури освітньої системи (дидактична
система самого варіативного навчання тут відіграє важливу роль), де
взаємодіють попередня і наступна освітні ланки за змістом і навчальними
технологіями та раціонально поєднуються диференційовані й інтегровані
навчальні предмети. Це дає змогу гуманізувати освітню систему та досягти
кожному суб’єктові навчання бажаних і посильних освітніх результатів [544].
З’ясовуємо,

що

в

основу

принципу

інтеграції

змісту

освіти

покладаються такі закономірності навчання:
– залежність процесу навчання від реальних навчальних можливостей
здобувачів освіти та від зовнішніх умов, у яких він здійснюється;
– пов’язаність процесів викладання й учіння у цілісному процесі
навчання.
Використання

принципу

інтеграції

спрямоване

на

ліквідацію

фрагментарності змісту освіти задля посилення системності у вивченні
різних наук. Але головний цільовий орієнтир цього принципу полягає у
забезпеченні єдності й взаємозв’язку всіх структурних елементів системи
змісту

освіти

і,

як

результат,

піднесення

якості

виконання

нею

культуротрансляційної, культурозберігальної, культуротвірної, особистісноформувальної та особистісно-розвивальної функцій [372].
4. Принцип інтеграції навчального знання.
Полягає у формуванні цілісного світогляду здобувача освіти через
долучення його до сукупності всіх галузей знань та до розкриття зв’язків між
ними. Щоби глибше зрозуміти це положення, розгляньмо, як приклад,
природу рослини троянди. Звернімося передусім до вчених – представників
різних наук. Ботаніки допоможуть нам визначити сутність троянди,

211

вказавши, до якої родини вона належить. Селекціонери і садівники
ознайомлять нас з історією виведення цієї рослини та пояснять, як потрібно її
вирощувати. Хіміки, біохіміки і генетики розкажуть про хімічний і
біохімічний склад рослини і будову її клітин. Фізики повідають нам, що вона
складається з різних частинок – електронів, протонів, нейтронів тощо.
Художник допоможе зрозуміти красу троянди, а поет висловить свої
переживання за допомогою метафор і образів. Якщо хочемо ще глибше
зрозуміти природу краси, то розпочнімо бесіду з філософом чи естетиком.
Отже, різнобічні знання здобувача освіти стосуються одного й того
самого об’єкта, і школяр мусить привести їх у своїй свідомості до цілісності.
У цьому полягає сутність принципу інтеграції у навчанні.
Тож педагогічний працівник має вибудувати такий спосіб пояснення,
який унеможливлює процес усвідомлення здобувачем освіти будь-яких
предметів чи явищ лише на емпіричному рівні. Натомість учень має бути
готовим з’ясувати для себе, з одного боку, породжувальну ієрархію між
предметами і явищами, а з іншого – типи зв’язків між ними, що дасть йому
змогу універсально предметно-перетворювально чинити на засадах такого
мислеосягнення [44].
5. Принцип опертя на здібності в інтелектуальному становленні учнів.
Показником інтелектуального розвитку здобувача освіти є його
здібності, які визначають успішність виконання певної діяльності. Здібності
не зводяться до наявних конкретних умінь, навичок чи знань, але завдяки їм
учень легко і швидко засвоює нові знання, вміння і навички. Щоб оволодіти
навчальною діяльністю, потрібні універсальні та процесуальні здібності. Ці
два типи здібностей і визначають становлення здобувача освіти як суб’єкта
освітньої діяльності, який досягає певного рівня розвитку [45].
За І. Бехом, під час навчання у здобувача освіти формується здатність
до:
1) навчальної рефлексії;
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2) засвоєння науково-теоретичних понять (попри набуття життєвого
досвіду);
3) зрозуміння законів становлення об’єктів як цілого;
4) дослідницької праці;
5) засвоєння цілісного образу культури, який заданий у змісті шкільної
освіти;
6) узагальнених переживань, які регулюють навчальну діяльність;
7) освітньо-пізнавальної мотивації;
8) побудови освітньої співпраці та спілкування з педагогічними
працівниками й однолітками [Там само].
6. Принцип професійної орієнтації.
Передбачає науково-практичну систему підготовки молоді, переважно
учнівської, до вільного й свідомого професійного самовизначення. Головне
завдання принципу професійної орієнтації – формування у здобувачів освіти
позитивного ставлення й інтересу до різновидів професійної діяльності та
психологічної

готовності

до

активного

вибору

конкретної

професії

відповідно до їхніх інтересів, покликання, здібностей та з огляду на суспільні
потреби.
Варто зауважити, що принцип професійної орієнтації поєднує в собі
порівняно самостійні принципи – професійної інформації, професійної
консультації і професійного добору, як-от:
• принцип професійної інформації полягає у здійсненні освітньовиховної роботи із засвоєння здобувачами освіти необхідних знань про
соціально-економічні й психофізичні умови правильного вибору професії,
формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до
психологічної структури особистості, а також досліджувати свої професійно
важливі якості та засоби їх розвитку;
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• принцип професійної консультації – системне психолого-педагогічне
вивчення особистості здобувача освіти з метою надання йому допомоги у
справі професійного самовизначення;
• принцип професійного добору – підсумковий етап роботи зі
здобувачами освіти, у процесі якого вибираються конкретна професія та
профіль професійного навчання, що відповідають професійно значущим
особливостям психологічної структури особистості учня [474; 495]. Цей
принцип сприяє розвиткові професійно важливих якостей особистості,
оскільки здійснюється на етапі вибору майбутньої професії [440]. Тут
доцільно виокремити принципи професійного відбору та професійної
адаптації.
Професійний відбір здійснюється з метою визначення ступеня
придатності особи до окремих видів професійної діяльності згідно з
нормативними вимогами.
Професійна адаптація означає залучення особи до трудової діяльності,
практичну перевірку правильності вибору професії, успішне професійне
становлення [153; 376; 652].
За використання принципу професійного відбору у здобувачів освіти
формуються уявлення про ту чи ту спеціальність та ставлення до неї.
Співвіднесення своїх інтересів, нахилів, здібностей з вимогами, які
висуваються до представників певної професії, дає здобувачеві змогу
зробити обґрунтований професійний вибір.
Принцип професійного відбору є практичною засадою системного
надання здобувачеві освіти порад і допомоги для вибору ним конкретного
виду професійної діяльності, що відповідає суб’єктивним чинникам
професійного самовизначення.
Принцип

професійної

адаптації

передбачає

вивчення

процесу

пристосування здобувачів освіти до зовнішніх умов на етапі переходу до
старшої профільної школи. Головне – визначити рівні засвоєння знань та
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сформованих умінь і навичок здобувачів освіти, з’ясувати ступінь їхньої
працездатності на уроці, виявити характер мотивації учіння.
7. Принцип забезпечення єдності системи загальної середньої освіти.
Покладається в основу створення і розвитку навчальних програм для
навчання за вибором. У системі загальної середньої освіти практикуються
обов’язкове

вивчення

предметів

і

навчання

за

вибором.

Останнє

здійснюється у таких формах, як обов’язкове вивчення низки навчальних
предметів за вибором і факультативний курс [222].
Наприклад, у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для
обов’язкового вивчення біології та навчання за вибором бажано створити дві
програми. Перша програма міститиме відомості з біохімії і фізіології, друга –
з екології і етології. У зв’язку зі сказаним становлять інтерес погляди
Л. Рибалко на екологічне виховання учнів.
У своїх аргументаціях дослідниця зорієнтована на формування у
здобувачів освіти ідеології гармонійних взаємовідносин людини і природи
задля запобігання поглибленню екологічних проблем. Підтримуємо думку
Л. Рибалко, що локальні, регіональні й глобальні екологічні проблеми
«мають соціальний характер, оскільки спричинені діяльністю людини, її
ставленням до природи відповідно до свого соціального розвитку».
Прикметним є те, що до засобів сформування екологічної культури,
свідомості й мислення учнів учений залічує передусім якісну шкільну
природничо-наукову освіту та ефективне навчання природничих предметів
[507, с. 11–12].
8. Принцип конструювання блоків («блоковий принцип»).
Сутність цього принципу полягає у тому, що з окремих тем
навчального предмета, курсу за вибором створюються кілька варіантів
(блоків) їх поглибленого вивчення. Який із блоків вибрати – вирішує
педагогічний працівник. Окрім того, він користується з права вибирати
об’єкти, форму організації діяльності учнів, види трудового практикуму,
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спостережень, експериментів, зв’язку з виробничими підприємствами,
закладами вищої освіти тощо. Освітня програма дає педагогічному
працівникові змогу визначати обсяг додаткових знань з огляду на інтереси
здобувачів освіти, а також на територіальні й виробничі умови, у яких
знаходиться заклад загальної середньої освіти.
9. Принцип єдності навчальної, наукової і практичної роботи.
Загальноосвітні навчальні заклади на базі закладів вищої освіти
функціонують

переважно

на

ІІІ

ступені

навчання

і

забезпечують

загальноосвітню та профільну підготовку, яка відповідає професійній
спеціалізації факультетів цих закладів і здійснюється в основному їх
науково-педагогічними працівниками [334].
Залучення здобувачів профільної освіти до систематичного виконання
освітньо-наукової, науково-дослідної та навчально-практичної роботи як
єдиного цілого дає їм змогу швидше адаптуватися до умов студентського
навчання [309].
10. Принцип поєднання різних форм організації навчання (залежно від
завдань, змісту і методів навчання).
У цьому контексті курси за вибором постають як невід’ємна складова
дидактичної технології в умовах профільного навчання, де актуальність
дидактичних принципів формування і реалізації варіативного освітнього
складника зумовлюється низкою чинників (рис. 2.2).
У сучасній дидактиці форми організації навчання здебільшого
поділяють на урочні й позаурочні (екскурсії, практикуми, заняття на
виробництві, заліки, екзамени тощо). На уроках різного типу, а також під час
позаурочних навчальних занять використовуються загальнокласні, групові й
індивідуальні форми організації навчання учнів [597].
Виявлено зв’язки між формами й ефективністю навчання. Якщо
навчальний матеріал засвоюється під час лабораторно-практичних занять або
коли урок проводиться у формі іншої продуктивної праці здобувачів освіти,
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то найчастіше застосовуються не загальнокласні, а групові форми занять.
Однак ці форми хибують тим, що в перебігу групового навчання деякі
здобувачі освіти залишаються пасивними, оскільки більшу частину роботи
виконують

найбільш

активні

однокласники.

Водночас

не

до

міри

завважуються індивідуальні особливості здобувачів освіти.

Рис. 2.2. Чинники актуалізації дидактичних принципів формування і реалізації
варіативного освітнього складника
*Рисунок розроблено автором

Зі сказаного логічно випливає, що у процесі навчання доцільно
використовувати не лише загальнокласні й групові, а й індивідуальні форми
роботи, які дають можливість узгляднювати темп навчальної роботи кожного
здобувача освіти, рівень його підготовленості й стиль розумової діяльності.
Беремо на увагу, що організація індивідуальних форм роботи вимагає від
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педагогічного працівника інтенсифікації своєї праці. Тому ці форми роботи
поєднуються з іншими – загальнокласними і груповими [122].
Отже, теоретична концепція навчання, уявлення про суть, цілі,
структуру, рушійні сили і закономірності навчання слугують основою для
проєктування і здійснення освітнього процесу.
Завдяки дидактичним принципам людиноцентризму, гуманізації освіти,
інтеграції її змісту і навчального знання, професійної орієнтації тощо
установлюється

щільний

зв’язок

між

теоретичними

уявленнями

і

педагогічною практикою.
У процесі розроблення варіативного компонента змісту освіти в
основній школі формування змісту курсів за вибором конституюється на
основі взаємозв’язку принципів і закономірностей.
Поняття «принцип» витлумачується як провідна ідея [465], що
«пронизує всю систему знання і субординує його», як вимога до
«розгортання самого знання у систему, де всі теоретичні положення логічно
пов’язані між собою і випливають певним чином одне з одного» [466, с. 410];
засада сукупності фактів і знань, вихідний пункт пояснення чи керівництва
до дії [357, с. 523].
Закономірність констатує зв’язки і відношення між предметами,
об’єктами і явищами (узгодженість мети освіти з особливостями, рівнем і
тенденціями суспільно-економічного розвитку; відповідність змісту навчання
його меті; пропорційна залежність продуктивності засвоєння заданого обсягу
знань і вмінь від складності навчального матеріалу тощо).
З кожного погляду йдеться про зв’язок теорії з практикою, що
передбачає вироблення уміння застосовувати знання на практиці, знаходити
оптимальний темп вивчення навчального
формування

культури

навчальної

матеріалу

діяльності

для

оптимізації

(систематичність

і

послідовність). Як результат – відтворюється міжпредметний зв’язок та
завважуються закономірності навчання у кожній частині курсу за вибором
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або навчальному предметі. Аналіз змісту навчання знаходимо у розвідках
багатьох науковців (Краєвський В., Лернер І. та ін. [352; 353; 354; 355; 382;
384; 385; 426]).
Узагальнивши розвідки науковців [426 та ін.], виокремимо принципи
змісту освіти (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Принципи змісту освіти
*Рисунок розроблено автором

Названі принципи співвідносяться із закономірностями формування
освітнього процесу та правлять головними орієнтирами при розробленні
складових змісту освіти. Аналіз закономірностей, що реалізуються в
освітньому процесі, уможливлює вияв дидактичних принципів – формування
змісту курсів за вибором певної галузі наук (природнича, гуманітарна,
технічна) та формування операційно-процесуального блоку курсу за
вибором.
Дидактичні принципи визначають зміст, організаційні форми і методи
освітньої діяльності відповідно до цілей і закономірностей навчання.
А. Дидактичний принцип формування змісту курсів за вибором.
Детермінує реалізацію часткових принципів – фахового спрямування,
фундаменталізації,

міжпредметних

зв’язків,

варіативності,

наукового
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поглиблення змісту навчальних предметів (принцип науковості навчання),
систематичності й системності.
1. Принцип фахового спрямування. Співвідноситься із загальною
закономірністю навчання – зміст навчання залежить від суспільних потреб і
цілей навчання. Навчання на етапі допрофільної підготовки дає змогу
моделювати освітню діяльність у старшій школі в рамках профільного
навчання. Змістове навантаження навчальної діяльності передбачає наявність
знань – навчальних елементів, відібраних із відповідної галузі наук або їх
сукупності (Аверін М., Адольф В. за: [426, с. 77]). Навчальні елементи
відтворюють категоріально-поняттєвий апарат виучуваного навчального
предмета.
2. Принцип фундаменталізації. За розглядом наукових джерел [11; 172]
з’ясовуємо,

що

задовільні

результати

втілення

в

життя

принципу

фундаменталізації освіти великою мірою залежать від доцільного вибору
концепції змісту освіти. Український вчений С. Гончаренко, який переймався
питаннями фундаменталізації освіти, стверджував, що існує кілька концепцій
змісту освіти, а саме:
1) як педагогічно адаптованих основ наук;
2) як поєднання гуманітарного і природничо-наукового знання, а також
загальноосвітніх предметів;
3) як педагогічно адаптований соціальний досвід людства, аналогічний
його культурі.
На нашу думку, становить інтерес третя концепція змісту освіти.
Виклад цієї концепції у працях В. Краєвського став на допомогу
С. Гончаренку в з’ясуванні компонентів змісту освіти. Так, за вченим,
«зміст освіти повинен включати, крім «готових» знань і досвіду
здійснення діяльності за звичним стандартом, за зразком, також і
досвід творчої діяльності, і досвід емоційно-ціннісних відношень» [125,
с. 50].
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У змісті освіти відображаються ті фундаментальні наукові досягнення,
без яких неможливим стає здійснювати майбутню фахову діяльність
здобувачів освіти на етапі профілізації і які, ймовірно, не зазнають змін у
процесі розвитку науки.
Фундаментальні знання відповідають профілю підготовки фахівця.
Навчання будується так, щоб стимулювати майбутнього фахівця на етапі
профільного навчання до фундаментальної самоосвіти. Виходимо з того, що
принцип фундаменталізації може бути реалізований у процесі формування
системи знань здобувачів профільної освіти про людину та за наявності
базових методологічних підходів до змісту загальної середньої освіти, а
головне – освітньої метастратегії, суттєвою ознакою якої є образна
метастратегія. Допускаємо, що базові о́брази об’єктивної реальності світу
мають стати підґрунтям інваріантного компонента змісту освіти [105, с. 273].
Істотні відмінності формування варіативного освітнього компонента,
зокрема курсів за вибором, визначено в дисертаційному дослідженні
О. Пометун [479].
Дістають

виправдання

принципи,

які

потрібно

покласти,

на

переконання вченого, в основу відбору і групування змісту окремих курсів, а
саме: поєднання «об’єктивності й науковості; методологічна вимогливість;
обережність у підході до визначення рушійних сил еволюції суспільства;
олюднення історії».
Висхідною інтонацією в аргументації О. Пометун є твердження, що
реальна людина має стати і центром історичного дослідження, і мірилом в
оцінці подій. Авторка скеровує увагу на рушійну проблематику історії – як
історії людських доль, доводить потребу відстеження єдності історичного
процесу та синхронності подій [478; 479].
Українські дослідники у пошуках інноваційної моделі функціонування
варіативного освітнього компонента як системи, відтворення його освітньопедагогічними засобами специфічного освітнього простору. В цьому зв’язку
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О. Пометун висловлює цінну пропозицію, яка стосується реалізації принципу
фундаменталізації у процесі формування системи знань учнів старшої школи
про людину, зокрема з опорою на курси за вибором. За висновком ученого,
такий підхід сприятиме узагальненню поняття «єдність знань» та поставить
учнів до діяльності з ефективного засвоєння навчального матеріалу, розвитку
ключових компетентностей [81, с. 274].
3. Принцип міжпредметних зв’язків.
У змістовому блоці курсу за вибором відображаються діалектичні
взаємозв’язки у природі. Міжпредметні зв’язки – еквівалент міжнаукових
зв’язків;

методологічною

основою

останніх

є

процеси

інтеграції

і

диференціації наук. Утілення принципу міжпредметних зв’язків в освітню
діяльність закладів загальної середньої освіти передбачає узгоджене
вивчення теорій, законів, понять, спільних для споріднених курсів за
вибором у рамках навчального профілю тієї чи тієї школи. За цим принципом
ефективність навчання залежить від характеру й обсягу емпіричного й
теоретичного навчального матеріалу (Петрушенко В. за: [426, с. 78]). Завдяки
реалізації

принципу

міжпредметних

зв’язків

навчальна

діяльність

інтегрується з науково-дослідною на етапі профілізації ЗНЗ.
4. Принцип варіативності. Запроваджується у практику навчання при
формуванні його змісту на рівні курсу за вибором. Цей принцип регламентує
введення до змістового блоку курсу за вибором навчальних елементів, які
визначають особливості вибраного фаху [Там само]. А на думку дослідниці
Н. Грицай, принцип варіативності забезпечує реалізацію індивідуального та
диференційованого підходів до методичної підготовки, дає змогу визначати
можливі індивідуальні освітні маршрути студентів у процесі методичної
підготовки [133, с. 135–136].
5. Принцип наукового поглиблення змісту навчальних предметів
(принцип науковості навчання).
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Уводиться в освітній процес на етапі допрофільної підготовки і
профільного навчання з узгляднюванням специфіки кожної освітньої галузі й
профілю навчання. Зміст навчального предмета, що розроблений на
теоретичному рівні, конкретизується на рівні навчального матеріалу –
складаються завдання, вправи, які становлять зміст підручників, посібників
та іншої навчальної літератури для учнів і вчителів.
На етапі профілізації старшої школи визначальним у процесі
розроблення змісту профільного загальноосвітнього предмета і з’ясування
методів його вивчення є формування знань про загальнонаукові методи
пізнання в конкретному їх вияві та про методи, специфічні для етапів
розвитку галузі наукових знань.
Принцип науковості навчання передбачає відповідність змісту освіти
профільної школи досягненням сучасної науки. Педагогічний працівник
ознайомлюється з новітніми фактами з виучуваних наук (природничі,
гуманітарні, технічні галузі), відомостями з методики навчання. Відтак
систематизує їх, інформує про них здобувачів освіти, ставить їм завдання
самостійно опрацювати необхідні дані, які можна знайти в періодичних
виданнях або Internet [122, с. 107–108].
У контексті профілізації природничої підготовки здобувачів освіти
принцип науковості навчання забезпечує:
1) засвоєння

достовірних,

науково

обґрунтованих

фактів,

явищ

суспільного життя у процесі вивчення профільного загальноосвітнього
предмета;
2) розуміння сутності науково обґрунтованих законів, особливостей
розвитку і становлення наукових відкриттів у галузі засвоюваних знань;
3) оволодіння методами наукових досліджень у межах профілю освіти;
4) ознайомлення з різними напрямами досліджень у тій чи тій галузі
наук та з перспективами розвитку наукових гіпотез.
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Принцип

науковості

навчання

ґрунтується

на

принципі

фундаменталізації освіти, гарантує оволодіння достатньою теоретичною
базою знань, якісну загальноосвітню підготовку, розширення фахового
світогляду [127].
Важливою є думка Д. Чернилевського, згідно з якою у процесі
проєктування змісту курсу за вибором треба передбачити, щоб цей курс
здійснював фундаментальний внесок до загальної фахової освіти [616].
Іншими словами, має дотримуватися принцип: навчати потрібно не курсу, а
майбутньої спеціальності. Основним засобом підвищення ефективності
фундаменталізації навчання є навчання майбутнього фахівця способів
методологічного мислення, пошуку необхідних наукових відомостей з огляду
на фахово орієнтовану ситуацію. Із принципом науковості навчання пов’язані
принципи систематичності й системності навчання. Наука – це система
знань, яка засвоюється завдяки систематичній навчальній роботі, що
передбачає оперування теоретичними поняттями і практичними способами
перетворення дійсності. Для реалізації принципу систематичності навчання
до завдань учителя-предметника належить постійно готуватися до уроків,
ретельно аналізувати тему кожного заняття, регулярно контролювати й
об’єктивно оцінювати результати навчання [122; 172; 381; 548 та ін.].
Щоб здобувачі освіти засвоїли знання з основ наук, до змісту освіти
вводяться

спеціальні

методологічні

знання:

загальнонаукові

терміни,

відомості про структуру знань (знання про теорії, закони, поняття, науковий
факт, експеримент, а також про їх практичне значення), методи наукового
пізнання (емпіричне й теоретичне) [426, с. 73].
Положення, що входять до змісту профільної освіти, мають бути
достатніми, аби в майбутніх фахівців сформувалися цілісне уявлення з
певного питання та відповідна наукова картина світу.
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Б. Дидактичний принцип формування операційно-процесуального
блоку курсу за вибором. Передбачає втілення в освітній процес принципів
дозованої послідовності, доступності й ізоморфності.
1. Принцип дозованої послідовності.
На основі цього принципу навчальні елементи змістового блоку курсу
за вибором розподіляються на дози для побудови змістово-логічних зв’язків
між ними та врахування пізнавальних можливостей і рівнів підготовленості
учнів (Лернер І., Шахмаєв М.; за: [426, с. 78]). За вимогами педагогічної
науки принцип дозованої послідовності визначається закономірностями
навчання – ефективністю навчання, яка залежить від досягнутих на
попередньому етапі результатів; продуктивністю засвоєння заданого обсягу
знань і вмінь; пропорційною кількістю навчального матеріалу або обсягом
необхідних дій [Там само].
2. Принцип доступності.
Згідно з цим принципом обсяг змістового блоку курсу за вибором,
способи викладу наукової інформації, оптимальна кількість нових елементів
та порядок їх уведення до курсу за вибором відповідають навчальним
можливостям здобувачів освіти, рівням сформування їхніх предметних
компетентностей. За раціонального використання принципу доступності
навчання зміст завдань для здобувачів освіти розробляється з огляду на зону
їхнього найближчого (потенційного) розвитку. Тож здобувачі освіти мають
змогу самостійно оволодівати знаннями (під керівництвом і з допомогою
вчителя) [16; 122; 168 та ін.].
3. Принцип ізоморфності.
Як спостережено, цей принцип дає змогу орієнтуватися на певні
обмеження щодо доцільних співвідношень наукової і навчальної складових
змісту навчального матеріалу, а також на педагогічні вимоги до його
специфіки. Співвідношення
навчального

матеріалу

наукової

визначається

і

навчальної

принципом

складових

змісту

ізоморфності

змісту
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навчального матеріалу відповідної галузі наук та принципом мінімізації
наукової інформації у змісті навчального матеріалу [426, с. 89].
Акцентуємо на важливості змісту курсів за вибором – однієї з
педагогічних умов розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей
здобувача освіти, визначення його інтересів і нахилів, розвитку здібностей та
набуття життєвого досвіду, підвищення рівнів освіченості й соціалізації.
До основних критеріїв відбору змісту курсів за вибором зараховуємо:
1) відповідність змісту курсів за вибором навчальним можливостям
здобувачів освіти.
(Показником цієї відповідності є свідоме засвоєння здобувачами освіти
навчального

матеріалу.

Для

цього

враховують

ступінь

складності

навчального матеріалу, зокрема доступність змісту для його сприйняття на
певному освітньому рівні та логіку викладання. Розширення змісту курсів за
вибором не повинно призводити до перевантаження здобувачів освіти
навчальним матеріалом.);
2) достатність

обсягу

навчального

матеріалу

для

продовження

навчання і профільної спеціалізації.
(Обсяг навчального матеріалу покладається в основу визначення
світоглядного спрямування змісту освітньої галузі чи навчального предмета,
формування

у

свідомості

здобувачів

освіти

цілісної

картини

світу

(природнича, технічна, мовна/літературна, мистецтвознавча), забезпечення
системності знань, ознайомлення учнів із засадами і методами наукового
пізнання.).
Характерні особливості змісту освіти за профільно спрямованого
навчання подано на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Особливості змісту освіти за профільно спрямованого навчання
(за Є. Климовим [322] і А. Самодриним [532])

2.3. Дидактичні функції курсів за вибором у процесі реалізації
допрофільної підготовки і профільного навчання
Змістово-процесуальний

потенціал

у

побудові

змісту

освіти

детермінується єдністю цілевизначення освіти і характеризує взаємодію
змісту матеріалу з його функціональною цілеспрямованістю. На сучасному
етапі розбудови освітньої системи України і визначення пріоритетів,
пов’язаних із профілізацією загальної середньої освіти, тривають процеси
пошуку шляхів увідповіднення змісту навчальних предметів не тільки
здобуткам наукових, виробничих і соціальних галузей, а й запитам
суспільства

глобалізованого

з

його

інформаційними,

інформаційно-

комунікаційними та найрізноманітнішими технологічними інноваціями, що
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визначають попит і пропозиції ринку праці, сфери послуг, індустрії розваг
тощо.
У цьому зв’язку переглядаються сутність і функції й актуалізуються
проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах
профільного навчання, вивчаються шляхи його реалізації і, відповідно,
потребують дослідження та інноваційного розвитку дидактичні технології.
Загалом, із набуттям педагогічними явищами і процесами нових
якостей потребують переосмислення й моделі технологічної інтерпретації
освіти.
Сьогодні ми більше говоримо про наукове проєктування цілей освіти
(цілеутворення), а не просто про їх формулювання чи довільне визначення.
Відповідно, добір, розроблення змісту варіативного освітнього компонента у
старшій школі, удосконалення й розгортання дидактичних технологій його
реалізації мають відповідати інноваційним тенденціям, щоб предметнокомпетентнісна

підготовка

здобувачів

освіти

забезпечувала

вільне

орієнтування їх у світі професій, сприяла у визначенні пріоритетів
життєдіяльності майбутнього випускника закладу загальної середньої освіти
у постійно змінюваному

світі

під впливом політичних, соціально-

економічних і соціокультурних трансформацій.
Водночас, це усуває суперечності між рівнями розвитку особистості як
результату взаємопов’язаної діяльності вчителя та здобувачів освіти. На рівні
зовнішньої
можливостей

диференціації
здобувачів

на

підставі

освіти,

вивчення

регіональних

інтересів,

освітніх

особливостей

можуть

створюватися спеціальні класи, як-от:
– класи високого інтелектуального розвитку;
– класи прискореного навчання;
– класи поглибленого вивчення окремих навчальних предметів;
– класи підвищеної педагогічної уваги;
– корекційно-розвивальні класи і т.ін.
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Це,

передусім,

зумовлює

диференціацію

навчальних

програм,

навчально-методичного забезпечення, потребує спеціальної підготовки
педагогічних працівників до роботи в нових умовах.
Слушною, на наш погляд, є думка про те, що «зусилля науковців і
практиків слід зосередити на таких питаннях:
аналіз ходу (процесу) запровадження нових навчальних програм у
загальноосвітніх навчальних закладах;
перспективне планування й розроблення наступних заходів;
дослідження потенційних напрямів програмотворення і моделей
навчальних програм;
розв’язання дискусійних питань щодо української моделі розвитку
навчальних програм, їх філософії, наукових засад, змісту, структури,
формату;
розроблення технологій укладання навчальних програм;
фахова підготовка майбутніх розробників навчальних програм;
прогнозування освітніх потреб і вимог прийдешнього до освіти загалом
і навчальних програм зокрема» [65, с. 116].
Процеси створення нових програм і підручників нового покоління,
розвиток варіативного освітнього компонента, чим, до речі, збагачені освітні
галузі провідних країн світу, і, зокрема, модернізація дидактичних технологій
реалізації курсів за вибором, є важливими ознаками освітньої доби країни.
Важливим завданням варіативного компонента змісту освіти в основній
школі

є

сприяння

самовизначенню

учня

через

уведення

його

до

різноманітного світу людського життя, долучення до практичної діяльності.
Слово, знакові системи, людина, техніка, мистецтво, спорт, природа, народні
ремесла, конкретні види практичної діяльності, дослідницькі проєкти – це
об’єкти, що можуть скласти зміст різноманітних курсів за вибором.
Переваги цього виду навчання у тому, що інформаційно ущільнений
зміст, обмежена кількість годин, відведених у пропорції 1/6 основного

229

річного курсу, дають учневі змогу упродовж року прослухати кілька
уподобаних курсів за вибором, оперативно задовольнити широкий спектр
особистих пізнавальних інтересів, поглибити знання про навколишній світ,
виявити й випробувати свої практичні здібності.
З огляду на призначення курсів за вибором з’ясуймо їх загальні
дидактичні функції (рис. 2.5).
1. Функція інноваційного навчання. У закладах загальної середньої
освіти утверджується новий тип навчання – інноваційне навчання. На відміну
від традиційного навчання, яке спрямовується в основному на освоєння і
підтримку здобутків цивілізації, інноваційне навчання формує особистість,
здатну впроваджувати зміни в існуючу культуру й середовище, успішно
розв’язувати проблемні ситуації, що постають і перед окремою людиною, і
перед суспільством.
Завдяки такому навчанню здобувачі освіти, суб’єкти освітнього
процесу, залучаються до активної навчально-пізнавальної діяльності, що
відзначається інтенсивною багатосторонньою комунікацією.
Інноваційне навчання спонукає здобувачів освіти до ініціативності,
творчого

підходу

до

навчальної

діяльності,

передбачає

самостійне

оволодіння знаннями і вміннями, конструювання власного образу світу,
формування ключових компетентностей, що значно підвищує ефективність
освітнього процесу.
Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, результати інноваційного
навчання полягають у значно глибшому й усвідомленому розумінні учнями
сутності вивченого, сформуванні вмінь самостійно аналізувати й оцінювати
інформацію, формулювати висновки, аргументовано обстоювати свої
погляди, поважати альтернативну думку, працювати у групі, будувати
добропристойні стосунки з її членами [437, с. 57].

230

Рис. 2.5. Загальні дидактичні функції курсів за вибором
*Рисунок розроблено автором

2. Функція індивідуальної орієнтованості змісту освіти. Кожному
здобувачеві створюється можливість вибирати варіативні навчальні предмети
та відвідувати курси за вибором, які поглиблюють і розширюють
обов’язковий зміст навчання.
Водночас здобувачам освіти надається право підвищувати свій
загальноосвітній і культурний рівень завдяки вивченню окремих курсів за
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вибором, зміст яких виходить за межі освітніх галузей, передбачених
Базовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів (2011 р.).
3. Культурологічна функція шкільної освіти. До завдань сучасної
школи як культурно-освітнього середовища належить підвищення загальної
культури всіх суб’єктів освітнього процесу, виховання на національних і
загальнолюдських цінностях, піднесення самоцінності особистості здобувача
освіти. Такий статус закладу загальної середньої освіти ґрунтується не лише
на набутих людством знаннях, а й на здатності громадян конкретної країни
виявляти інноваційне мислення. Тим-то культурологічна функція шкільної
освіти передбачає оновлення її змісту на засадах гуманізації, розкритті
взаємозв’язку людини, природи і суспільства, виховання громадянської та
екологічної відповідальності [437].
4. Функція усебічного розвитку особистості. Упровадження у закладах
загальної середньої освіти курсів за вибором дає змогу формувати цілісну
особистість здобувача освіти, розширювати спектр його інтересів із метою
повноцінного загальнокультурного розвитку, психофізичного вдосконалення
тощо. Не менш важливо, що з реалізацією

варіативного освітнього

компонента створюються можливості для вдосконалення окремих сфер
особистості здобувачів профільної освіти із завважуванням рівнів їхнього
розвитку. Варто наголосити, що за всебічного розвитку здобувачів освіти
недоцільно з педагогічного погляду підпорядковувати варіативний освітній
компонент лише потребам профільного навчання.
5. Корекційно-адаптивна функція. Ресурси варіативного освітнього
компонента використовуються для гарантованого досягнення обов’язкового
рівня загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти через організацію
спеціальних занять, групових та індивідуальних консультацій, групове
вивчення окремих предметів, курсів за вибором тощо. Внаслідок значного
навантаження на зміст інваріантного освітнього компонента чільне місце у
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здійсненні допрофільної підготовки і профільного навчання відводиться
корекційно-адаптивній функції курсів за вибором.
6. Особистісно-розвивальна

функція.

Передбачає

розроблення

і

виконання індивідуальних програм навчання і розвитку деяких здобувачів
освіти. Темп і режим навчання, що встановлюються нормативними
документами для загалу здобувачів освіти, не є оптимальними для цих дітей з
огляду на їхні психофізичні, інтелектуальні й інші особливості (обдаровані; з
уповільненим розвитком; ослаблені тощо).
7. Функція структурно-функціональної єдності елементів змісту
інваріантного

і

варіативного

структурно-функціональній

освітніх

єдності

компонентів.

відбувається

Завдяки

такій

вертикальне

і

горизонтальне збагачення навчальних програм відповідно до потреб і
пізнавальних інтересів учнів. Як результат, у здобувачів освіти формується
цілісна інтегративна наукова картина світу. Заразом вони мають змогу
коригувати засвоєння основного змісту освіти, запобігати відставанню і
неуспішності.
8. Функція здатності здобувача освіти до самостійного засвоєння
знань та інформації. Учень виконує різноманітні види індивідуальної і
колективної навчальної діяльності на навчальних заняттях або вдома за
завданнями та під керівництвом педагогічного працівника, але без його
безпосередньої участі. Дотримання цих настанов сприяє посиленню
розумової діяльності учня, раціональному застосуванню ним засвоєних
знань.
9. Функція системи навчання. Здобувачі освіти засвоюють систему
знань, умінь і навичок, емоційно-оцінних норм та набувають досвіду творчої
діяльності, що зумовлює їхній фізичний, розумовий і психічний розвиток
[404; 405].
10. Соціальна й інформаційна функції. В умовах відкритості інформації,
залучення багатьох суб’єктів і джерел знань до здобуття учнями освіти
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навчальна функція закладів загальної середньої освіти (особливо у старших
класах) утрачає провідні позиції.
Натомість переважне значення мають соціальна й інформаційна
функції, виконання яких передбачає оволодіння школярами вміннями
набувати соціального досвіду, співпрацювати в групах і колективі,
самостійно вчитися, знаходити й обробляти інформацію, критично
мислити, розв’язувати нетипові задачі, застосовувати знання у проблемних
ситуаціях, відповідально ставитися до своєї праці і шанувати працю інших
[437, с. 56].
Саме з цієї наукової позиції А. Самодрин, спираючись на наукові ідеї
В. Вернадського [97], акцентує на організації педагогічної системи в умовах
біосферних регіонів як суто природовідповідних систем та на розробленні
моделі соціалізації профільної школи як соціопедагогічної системи, що має
на меті підготовку молодого покоління до життя, неперервної професійної
освіти,

оволодіння

соціально-моральними

і

соціально-професійними

компетентностями [519, с. 7; 527; 528].
11. Функція навчання і виховання відповідно до природних здібностей
здобувачів освіти. Із метою спеціалізації традиційної школи розробляються і
реалізуються типові програми навчання і виховання з опертям на природні
здібності здобувача освіти.
Отже, пріоритет кожної функції курсів за вибором зумовлюється
освітніми цілями того чи того ступеня навчання, а також особливостями
учнівського контингенту конкретного закладу загальної середньої освіти. У
8–9-х класах частина змісту курсів за вибором може підпорядковуватися
пропедевтиці профільного навчання, яке повною мірою здійснюється у
старшій школі.
Особливого розгляду потребують специфічні дидактичні функції курсів
за вибором (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Специфічні дидактичні функції курсів за вибором
*Рисунок розроблено автором

1. Діагностична (індикаторна) функція. Передбачає виявлення рівня
сформування особистості здобувача освіти та сприяння її гармонічному
розвиткові. З реалізацією діагностичної функції у здобувачів освіти
виробляється цілісна природнича картина світу. На переконання дослідників,
важливим чинником творення змісту і структури навчального предмета
природничого циклу, який засвоюється за допомогою фактів, уявлень,
понять, закономірностей і теорій, є міжпредметні зв’язки.
2. Функція стабілізації і доповнення. Здобувачі освіти закріплюють,
розширюють, поглиблюють і конкретизують знання, якими оволоділи під час
вивчення основних навчальних предметів. Наприклад, щоб добре знати
біологію, тобто природні об’єкти й орієнтуватись у них, здобувачі освіти
виконують роботу з визначниками, вправляються в ідентифікації об’єктів. З
цією метою вони навчаються на курсах за вибором (факультативні й
спеціальні).
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Політехнічний напрям у навчанні є передумовою глибшого розкриття
основ біотехнології та її ролі у підвищенні ефективності сучасного
господарства. Скажімо, щоб закріпити на факультативних курсах знання,
вміння і навички, здобувачам освіти пропонують виконати систему
практичних вправ.
Принципово важливим для здобувачів освіти є вправляння в логіці
експериментального доведення, засвоєння вмінь працювати з літературними
джерелами. Вагома роль відводиться вправам для вироблення лабораторних
навичок. Тут педагоги дотримуються основного правила дидактики – «від
відомого до невідомого».
3. Мотиваційна функція (функція каталізу, активізації). Передбачає
розвиток

мотивації

навчання,

формування

прагнення

до

пізнання,

удосконалення методів й організаційних форм освітньо-пізнавальної роботи
здобувачів профільної освіти задля їхньої активної і самостійної теоретичної
та практичної діяльності.
4. Функція орієнтації. Здобувачі освіти ретельно ознайомлюються з
проблемами науки, економіки й сільського господарства, специфікою
різноманітних галузей вітчизняного виробництва для свідомого вибору
майбутньої професії.
5. Функція

забезпечення

профільної

і

початкової

професійної

спеціалізації навчання. Ця функція виявляється у створенні безпремінних
умов для розвитку у здобувачів освіти тих здібностей, які закладено в них від
природи, в дотриманні щадного режиму засвоєння інших навчальних
предметів

–

«непрофільних»

та

вихованні

особистості,

здатної

до

самореалізації, професійного зростання і мобільності в умовах реформування
суспільних відносин.
Специфічні

дидактичні

функції

віддзеркалюють

взаємозв’язки

обов’язкового і факультативного навчання. Виконання цих функцій залежить
від складу і змісту навчальних предметів, спеціальних курсів, передбачених
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навчальним планом згідно з певною спеціалізацією навчання в основній і
старшій школі.
Досягненню високого рівня реалізації загальних і специфічних
дидактичних функцій курсів за вибором сприяють такі педагогічні умови:
• завважування особливостей і динаміки різнобічних загальнонаукових
і професійних інтересів школярів;
• структурно-функціональна

єдність

елементів

інваріантного

і

варіативного освітніх компонентів;
• вільний вибір здобувачами освіти змісту варіативного освітнього
компонента [266; 305].
Сьогодні

актуалізується

по

особливому

проблема

наукового

проєктування цілей освіти, а не просто про їх формулювання чи довільне
визначення. Відповідно, добір, розроблення змісту варіативного освітнього
компонента у старшій школі, удосконалення й розгортання дидактичних
технологій його реалізації мають відповідати інноваційним тенденціям у світі
професій, сприяти визначенню пріоритетів життєдіяльності майбутнього
випускника закладу загальної середньої освіти у постійно змінюваному світі.
Побудова змісту навчального курсу (інваріантної або варіативної
складової змісту освіти закладів загальної середньої освіти) має відбуватися з
урахуванням широкого поля застосування дидактичних технологій у
поєднанні з цифровими технологіями, як одним зі шляхів організації
освітнього процесу відповідно до діяльнісного, особистісно-орієнтованого,
дидактичного і суб’єкт-суб’єктного підходів до навчання.
Змістово-процесуальний потенціал може детермінувати технологізацію
процесу досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання,
розвиток якостей особистості в умовах профільного навчання, формування
ключових компетентностей, визначених на рівні освітнього стандарту,
уможливлювати, серед іншого, важливі позиції компетентнісного підходу до
навчання.
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Процеси створення нових програм і підручників нового покоління,
розвиток варіативного освітнього компонента і, зокрема, модернізація
дидактичних технологій реалізації курсів за вибором, є важливими ознаками
освітньої доби країни.
Завданням варіативного компонента змісту освіти в основній школі,
якому підпорядковуються дидактичні функції курсів за вибором у здійсненні
допрофільної підготовки і профільного навчання за актуалізації змістовопроцесуального потенціалу, є максимальне сприяння самовизначенню
здобувача освіти через уведення його до різноманітного світу людського
життя, долучення до практичної діяльності.

Висновки до другого розділу
Існуюче переважання у сучасній варіативній освіті ідей класичної
раціональності призводить до відсторонення здобувачів освіти від соціально
активних процесів у громадянському суспільстві, до втрати соціальноморальних орієнтирів, дегуманізації взаємин між суб’єктами освітньої
взаємодії, знеособлення соціально-культурних відносин у просторі закладу
загальної середньої освіти.
Принципово важливим для розуміння змісту навчання у профільній
школі є те, що за первинної соціалізації (соціальна адаптація та
інтерналізація) здобувачів освіти, підноситься роль засвоєння нових знань і
вмінь, соціальних норм і настанов, соціометричних і громадянських
цінностей, а також соціальної взаємодії і соціально-ціннісних орієнтацій.
Перспективи реалізації потенціалу провідних соціально-педагогічних
функцій профільної школи:

виховання у здобувачів профільної освіти

гуманістичних, соціально-професійних ідеалів (устремлінь), які поєднують у
собі особистісні й суспільні цінності та інтегруються у соціально-культурне
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середовище, формування в учнів соціального прагматизму, навчання
здобувачів освіти вимогливо оцінювати професійні інтереси та зміцнювати в
собі просоціальні мотиви вибору майбутньої професії, розвиток у здобувачів
освіти емоційного інтелекту, запобігання соціальній мімікрії здобувачів
профільної

освіти

через

актуалізацію

їхніх

ціннісних

орієнтацій

і

професійних намірів, здійснення у перебігу профорієнтаційної діяльності
ціннісно-раціональних дій.
На часі об’єднання зусиль педагогів і батьків з метою соціалізації учнів
(пізнавальна, професійна, трудова, правова й ін.), де практичним здобутком
має ставати інтеграція дитини в систему соціальних зв’язків, перетворення
людської істоти на суспільного індивіда.
Дидактичний

принцип

формування

змісту

курсів

за

вибором

детермінує реалізацію часткових принципів:
• фахового спрямування;
• фундаменталізації;
• міжпредметних зв’язків;
• варіативності;
• наукового поглиблення змісту навчальних предметів (принцип
науковості навчання);
• систематичності й системності.
Дидактичний принцип формування операційно-процесуального блоку
курсу за вибором передбачає втілення в освітній процес принципів дозованої
послідовності, доступності й ізоморфності.
Теоретико-методологічні основи проєктування змісту варіативного
навчання мають сприяти розвитку варіативного навчання в світлі класичної і
постнекласичної методології освіти, а дидактичні принципи формування і
реалізації варіативного компонента змісту освіти, дидактичні функції курсів
за вибором у здійсненні допрофільної підготовки і профільного навчання
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мають корелювати зі змістово-процесуальним потенціалом як ресурсом
дидактичної системи варіативного навчання.
Ствердження основ варіативного навчання в світлі класичної і
постнекласичної методології освіти акцентує на доцільності розвитку
гуманістичної спрямованості профорієнтації, де старшокласник не тільки
формує своє «Я – професіонал», «Я – у майбутньому світі професій», а й
творить своє гуманне «Я», людяне «Я», громадянське «Я», соціальноморальне «Я», соціально свідоме «Я», соціально корисне «Я» й одночасно
має змогу творити соціально-культурну профорієнтаційну реальність.
Незмінно головними суб’єктами формування гуманістичних цінностей
постнекласичної

раціональності

у

перебігу

профільного

навчання

і

профорієнтації є педагоги і старшокласники; засадою формування – їхня
соціально свідома навчально-виховна, профорієнтаційна діяльність.
Проблема
профільне

впровадження

навчання

в

ідеї

постнекласичної

соціально-педагогічному

раціональності

аспекті

в

передбачає

формування соціально корисних якостей соціально свідомої особистості
здобувача профільної освіти, творення його сенсожиттєвого проєкту.
Організація

змісту

варіативного

навчання

передбачає

широку

варіативність залежно від конкретних педагогічних умов – змісту профілів
навчання, предметів, курсів за вибором (факультативні й спеціальні), складу
шкільного класу чи групи учнів тощо.
Водночас ця організація ґрунтується на основоположних дидактичних
принципах,

які

зумовлені

пріоритетними

дидактичними

функціями

варіативного компонента змісту освіти. Дидактичні принципи формування і
реалізації варіативного компонента змісту освіти значною мірою залежать
також від його педагогічної мети.
Розкриття змістово-процесуального потенціалу уможливлює наукове
проєктування

цілей

освіти,

відповідно,

добір,

розроблення

змісту

варіативного освітнього компонента у старшій школі, удосконалення й
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розгортання дидактичних технологій його реалізації набудуть інноваційних
імпульсів для забезпечення усвідомлення важливості визначених пріоритетів
майбутнього випускника закладу загальної середньої освіти для життя і
діяльності у постійно змінюваному світі.
Зміст розділу викладено у таких працях автора: [59, с. 154–164; 82; 85;
86; 87; 198; 199; 204; 207; 208; 209; 210; 211; 231; 233; 239; 240; 241; 250; 251;
252; 253; 254; 255; 265; 271; 272; 292; 293; 300; 409; 412; 413; 410].

241

РОЗДІЛ 3
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ВАРІАТИВНОГО НАВЧАННЯ

У

розділі

схарактеризовано

ґенезу

дидактичних

досліджень

науковцями відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
проблематики формування і реалізації варіативного освітнього компонента,
особливості варіативності профільної освіти і критеріальні аспекти її
забезпечення, розроблення та обґрунтування комплексної структурнофункціональної моделі проєктування і реалізації варіативного змісту освіти,
розкрито технологію проєктування варіативного компонента змісту
навчального профілю закладу загальної середньої освіти.

3.1. Ґенеза дидактичних досліджень проблематики формування і
реалізації варіативного освітнього компонента
Зрослі національні потреби, міжнародний досвід в освітній галузі,
інтеграційні процеси в цій царині визначають напрями реформування
вітчизняної

системи

освіти

у

бік

забезпечення

якості

й

конкурентоспроможності її як чинників зміцнення і розкриття людського
потенціалу, як інструмента економічного, науково-технічного поступу й
соціально-культурного відродження країни.
На сучасному етапі розбудова української освітньої системи не
супроводжується достатнім усвідомленням пріоритету якісної освіти, яка має
формувати самостійність і самодостатність людини, здатність діяти
автономно і відповідально, ефективно поповнювати та, головне, творчо
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застосовувати

здобуті знання, набуті

вміння і

сформовані

життєві

компетентності. Лише творчо розвинена особистість з її самоціннісними
характеристиками здатна бути по-сучасному інноваційною.
Освітній процес у закладах загальної середньої освіти, максимально
наближений до запитів і потреби кожної дитини, сприятиме розкриттю її
сутності, здібностей, особливостей, інтелектуального потенціалу. На наш
погляд, це має бути визначальним під час здійснення конструктивних змін в
освіті. Бо саме його реалізація дасть змогу досягти найвищої якості освіти і,
що вкрай важливо, не всупереч природі кожної дитини, а завдяки її пізнанню
й розвитку.
Умовою і результатом інноваційного типу навчання є сформованість у
здобувачів освіти бажання і здатності самостійно вчитися, знаходити
навчальну інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти,
прагнути до творчості та саморозвитку.
Наріжною категорією теорії профільного навчання є «профіль
навчання». Саме він визначає і забезпечує спрямованість навчання на
врахування

і

задоволення

конкретних

індивідуальних

і

професійно

орієнтованих освітніх потреб здобувачів освіти, що реалізується у
відповідному навчальному змісті, видах і способах діяльності, організації
дидактичного процесу. Його можна розглядати як своєрідну дидактичну
систему, в межах якої відбувається реалізація конкретизованих цілей
профільного навчання.
Формуючи у здобувачів освіти цілісну наукову картину світу,
необхідно враховувати обмеженість навчального часу і психологічні
труднощі сприймання ними нових, часто абстрактних понять і о́бразів.
Йдеться про нові принципи добору і систематизації знань, створення
фундаментальних освітніх курсів в умовах профільного навчання (за
С. Гончаренком).
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Оскільки

варіативність

змісту

освіти

–

невід’ємна

складова

забезпечення якості його, то необхідне всебічне осмислення її з позицій
оцінки якості. Водночас потребують удосконалення відповідні механізми і
технології реалізації потенціалу змісту варіативного компонента.
В основних нормативних документах, підготовлених МОН України
(1990–2011),

факультативи

розглядаються

як

невід’ємний

компонент

організації навчально-виховного (освітнього) процесу. У Концепції середньої
загальноосвітньої школи України (1992) факультативи схарактеризовано як
складову шкільного компонента змісту освіти поряд з поглибленим
вивченням окремих предметів, профільним навчанням, груповими та
індивідуальними заняттями.
Аналізуючи нормативні документи МОН України, можна дійти
висновку: додатковий час, який відводиться на поглиблене вивчення
предметів, введення спеціальних курсів, факультативів недостатній, оскільки
під час проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо керівники
закладів загальної середньої освіти, педагогічні працівники постійно
акцентують увагу на цій проблемі (особливо щодо введення факультативів).
Це є однією з причин незначних зрушень у практичному розв’язанні
проблеми факультативного навчання.
Опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів України
(2003–2011) свідчить про те, що у формуванні тематики факультативів вони
керувались передусім програмами факультативних курсів, наказами та
іншими нормативними документами МОН України. Тільки в окремих
загальноосвітніх навчальних закладах, де діяла психологічна служба,
запроваджувались факультативи з огляду на пізнавальні інтереси і здібності
дітей.
Водночас було помічено тенденцію щодо збільшення кількості закладів
загальної середньої освіти, адміністрації яких організовувала анкетування з
метою оцінки вчителями й учнями тематики факультативів. Виявлено, що
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педагогічні колективи недостатньо використовували надані їм права у
формування шкільного освітнього компонента, зокрема й факультативів.
Слабкими були прояви ініціативи задля розширення мережі факультативів,
урізноманітнення їх змісту, вдосконалення форм і методів факультативних
занять.
ДОВІДКА.
Вивчення наказів та інструкцій МОН України показало, що з
часу запровадження факультативів (наказ № 13, 1967 р.) прийнято
низку документів, що стосуються цієї форми занять. Проте тільки
два з них присвячено загальним питанням: «Положення про
факультативні заняття в загальноосвітній школі Української РСР»
(1975 р.), «Про поліпшення роботи факультативів у загальноосвітніх
школах Української РСР» (1981 р.). Решта (до першої половини 2011
р.) стосувалася питання запровадження конкретних курсів або стану
їх вивчення в окремих регіонах України.
Із 1966 р. у середній загальноосвітній школі, починаючи з 7-го
класу, введено факультативні заняття. Основна мета цих занять
вбачалась у поглибленні та розширенні знань учнів з основ наук,
розвитку їхніх інтересів і здібностей, сприянні професійній орієнтації
школярів. Із 1993 р. у середній загальноосвітній школі, починаючи з 5го класу (вибірково і в 4-х та 7-х класах), введено короткотермінові
факультативні курси загальнорозвивального спрямування.
Визначення педагогічної сутності загальних і спеціальних
понять, що складають змістову структуру варіативного освітнього
компонента в старшій школі, припадає на різні роки:
факультативний курс (1995); курс за вибором (1999); профіль
навчання (2001); профільне навчання (2001); спеціальний курс (2005).
У педагогіці тривалий час досліджується сутність факультативного
навчання,

його

педагогічні

функції

й

основні

завдання

змісту

факультативних курсів та методика їх вивчення. Проблемі факультативів
присвячуються науково-практичні конференції, інші заходи, на яких
аналізуються

зміст

забезпечення

їх,

і

методика

порушуються

факультативних
проблеми

занять,

підготовки

працівників до реалізації факультативного навчання.

дидактичне
педагогічних
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Проте тривалий час досліджувався головним чином освітній аспект
факультативів, оскільки вони фактично були єдиною формою зовнішньої
диференціації навчання у школі і мали завданням диференціювати зміст
освіти

відповідно

до

інтересів

здобувачів

освіти.

Це

призначення

факультативів зумовлювало їх основне спрямування на поглиблення і
розширення знань і вмінь учнів з певних навчальних предметів та на
відповідну

профорієнтацію.

Такий

підхід

позначився

на

типології

факультативних курсів, у якій майже всі види їх тісно пов’язані з
навчальними предметами, а також на організації їх вивчення, яка значною
мірою копіює освітній процес на обов’язкових заняттях.
Опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів України,
проведені в різні роки, свідчить про те, що факультативне навчання у
масовому педагогічному досвіді малоефективне. Переважна більшість
наявних факультативних курсів не викладається внаслідок відсутності
необхідного

навчально-методичного

забезпечення.

Дається

взнаки

і

недостатня підготовка вчителів до проведення факультативних занять.
Зміст розроблених факультативів, переважно тісно пов’язаний зі
змістом обов’язкових навчальних предметів, не задовольняє широких
пізнавальних запитів учнів, особливо підлітків, і не відповідає вимогам
процесу їх самовизначення та завданням гуманізації навчання.
Окрім того, цей зміст викликає суперечності, пов’язані з необхідністю
взаємодоповнення форм у системі диференційованого навчання, спричиняє
певне дублювання завдань факультативного і обов’язкового навчання.
Використання факультативів переважно на ІІ і ІІІ ступенях шкільного
навчання недостатньо реалізує потенційні можливості молодшого шкільного
віку у формуванні особистості.
Вивчення думки вчителів показало, що багато з них недооцінюють
значення факультативів у навчанні та вихованні учнів. Найчастіше вчителі
виділяють такі їх особливості: позитивно впливають на розвиток загальних
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розумових здібностей, а відтак сприяють підвищенню навчальних досягнень
учнів з різних предметів; дають змогу глибше, ніж обов’язкові заняття,
індивідуалізувати
задовольнити

процес

індивідуальні

навчального
інтереси

пізнання,
учнів;

а

отже,

уможливлюють

повніше
глибше

відображення у шкільній освіті сучасних досягнень науки і техніки,
виконання учнями творчих завдань, вироблення навичок самостійного
пошуку знань та самостійної освіти; спрямовують пізнавальні інтереси,
сприяють ефективному формуванню вмінь застосовувати здобуті знання в
різних видах діяльності, допомагають учням визначитись з вибором професії.
Більшість

учителів

вважають

факультативні

заняття

дієвим

задоволенням інтересів учнів саме старших класів, адже ті вже визначилися
щодо своїх інтересів, і потрібно лише поглиблювати і розширювати їхні
знання з певних предметів, готувати до подальшого вивчення відповідних
наук і опанування знань, пов’язаних з відповідними професіями. Аналіз
розуміння вчителями функцій і особливостей факультативного навчання
свідчить про недооцінку ними ролі факультативів саме в процесі пошуку
учнями сфери своїх інтересів.
2000–2002. Під час дослідження дидактичних умов формування і
реалізації варіативного компонента змісту освіти в старшій школі ми
оперували поняттям «освітній процес», увага до якого зросла лише через 15
років, що й було відображено у Законі України «Про освіту» (2017 р.) та
інших нормативних освітніх актах. Уже тоді стало зрозумілим, що
традиційна організація навчально-виховного процесу потребує оновлення та
модернізації. Виявлено вагому суперечність між вимогами держави,
суспільства до загальноосвітньої підготовки підростаючого покоління та
освітніми потребами й інтересами особистості, що можуть збігатися з
означеними вимогами лише частково.
Освітній процес має бути зорієнтовано на особистість учня. Стає
очевидним, що в змісті освіти має бути передбачено два основні компоненти
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– інваріантний, за якого реалізуються загальнодержавні, єдині для всіх
вимоги до загальноосвітньої підготовки, і – варіативний, що дає змогу
забезпечити індивідуальну орієнтованість освітнього змісту.
Окрім того, ця частина змісту освіти може відображати етнічні,
історичні, економічні, природничі, соціокультурні особливості регіону, що не
увійшли до інваріантної складової, але є суттєвими елементами формування
світогляду, патріотичних почуттів, необхідних для повноцінної соціалізації
підростаючої особистості в умовах конкретного регіону.
Не менш важлива проблема – індивідуалізація технологій навчання.
Поняттєво-змістову структуру варіативного освітнього компонента в
старшій школі, вироблену в окреслений період дидактичних досліджень,
подано у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Поняттєво-змістова структура варіативного освітнього компонента
в старшій школі
Поняття
Курс
за вибором –
Факультативний
курс –

Спеціальний
курс –
Профільний
курс –

Визначення/характеристика
Примітки
навчальний курс, що доповнює, поглиблює Наявність у змісті
зміст певного курсу чи предмета державного загальної середньої
освітнього компонента і обирається здобувачем освіти України
освіти відповідно до його освітніх інтересів
державного,
навчальний курс, зміст якого не пов’язаний із регіонального та
загальнообов’язковим
освітнім
змістом шкільного освітнього
безпосередньо, але обирається учнем для компонентів реально
розширення свого світогляду, залучення до забезпечує перехід
від тотально
нових сфер знання і людської діяльності
навчальний курс, зміст якого призначено для одержавленої,
закріплення, розширення і поглиблення знань, уніфікованої системи
здобутих під час вивчення основних навчальних освіти до її розвитку
з метою задоволення
предметів
навчальний курс, зміст якого призначено для індивідуальних
розширення і поглиблення загальноосвітньої освітніх потреб
підготовки учнів у певній галузі освіти. людини
Профільні курси покликані забезпечити
наступність з вищим ступенем освіти (середнім
або вищим професійним) в обраному напрямі,
або галузі спеціалізації

*Таблиця розроблена автором
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Профіль навчання – розподіл старшокласників за різними програмами
навчання, що обумовлений індивідуальними відмінностями учнів старшої
школи, специфікою їх інтересів, нахилів і здібностей. Профілі зумовлюють
відмінності і в програмі, і в методах (технологіях) навчання, оскільки
переслідують різні цілі.
Профільне навчання – організація навчання, за якої зміст однієї (рідше
двох) освітніх галузей вивчається глибше: ширше ніж це передбачено
інваріантною складовою змісту загальної середньої освіти. Це забезпечується
збільшенням кількості навчальних годин, відведених типовим навчальним
планом на вивчення групи відповідних предметів галузі (профільні
предмети), а також можливим уведенням додаткових (нових) предметів або
курсів за рахунок годин варіативної частини Базового навчального плану.
За результатами досліджень, проведених у 2000–2002 рр. на базі
Кременчуцької середньої загальноосвітньої профільно-диференційованої
школи І–ІІІ ступенів №3 Полтавської області, зроблено висновок, що
педагогічний колектив закладу на той час досяг вагомих результатів у
розробленні та формуванні навчальних профілів:
• розроблено

структурно-динамічну

модель

профільно-

диференційованої школи як закладу освіти нового типу (управлінський
аспект);
• підготовлено

методичне

забезпечення

формування

навчальних

профілів;
• організовано психологічний супровід.
Наукові

засади

організації

діяльності

цього

профільно-

диференційованого закладу освіти ґрунтувались на багатогранному розвитку
особистості здобувача освіти за врахування задатків, здібностей і нахилів, а
також з огляду на відповідну ціннісно-мотиваційну сферу.
Структурно-динамічна модель за цих умов сприяла розв’язанню
нагальної проблеми – вільний особистісний вибір здобувачем освіти змісту
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навчання з орієнтацією на власні природні задатки і можливості, а також
інтереси всіх суб’єктів освітнього процесу.
Водночас було встановлено, що у зарубіжній практиці є значні
досягнення з проблеми формування і реалізації варіативного освітнього
компонента в старшій школі, адже тривалий час заклади багатьох країн на
початку ХХІ ст. мали неабияку свободу у формуванні навчального плану,
створенні

програм,

підручників,

почали

послуговуватись

благами

комп’ютерної техніки тощо.
Факультативна освіта та обов’язкове вивчення учнями предметів за
вибором у зарубіжних школах ставало цілком звичним явищем. Так, у
школах США учням 9–10-их класів пропонується до 90 курсів за вибором з
різних предметів. З кожного предмета було по три-чотири програми – на
вибір.
Наприклад, з рідної мови крім загальної програми пропонуються
факультативні курси з вивчення міфології, казок, наукової фантастики,
мистецтва, пропаганди і реклами, постановки театральних п’єс тощо.
Пошуку шляхів розв’язання проблеми оптимізації змісту освіти
тодішньої

української

профільно-диференційованої

школи

сприяв

зарубіжний досвід, зокрема:
• Німеччини

(мінімізація

змісту

освіти,

екземплярність,

профорієнтація);
• Франції (профорієнтація в старшій школі);
• Японії (рання профорієнтація, починаючи зі школи і ступеня);
• США (спіральні програми);
• Англії (добровільний вибір профілю, т’юторство).
Тож ми дійшли висновку, що диференціація та інтеграція змісту освіти
є складовими його оптимізації.
Основні результати за проблематикою дослідження, здійсненого
впродовж 2000–2002 років, подано у табл. 3.2.
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Таблиця 3.2
Основні результати за проблематикою дослідження,
здійсненого впродовж 2000–2002 років
Проблематика
дослідження
2000– Дидактичні умови
2002 формування і
реалізації варіативного
освітнього компонента
в старшій школі
Роки

Основні результати
• розкрито педагогічну суть варіативного освітнього
компонента в старшій школі;
• схарактеризовано дидактичні принципи формування
варіативного освітнього компонента в старшій школі;
• визначено особливості застосування методів навчання на
факультативних заняттях у загальноосвітній школі

*Таблиця розроблена автором

Вивчаючи впродовж 2000–2002 рр. проблеми формування і реалізації
варіативного освітнього компонента в старшій школі України, виявлено
низку недоліків:
– непослідовність державної стратегії з формування і реалізації
функцій варіативного освітнього компонента, нестабільність навчальних
планів, проблеми фінансування тощо;
– недостатня підготовка управлінських кадрів (методичних служб,
керівників закладів освіти) з питань керівництва і контролю за формуванням
і реалізацією варіативного освітнього компонента;
– недостатній рівень аналітико-прогностичної діяльності керівників
закладів освіти з питань регіонального та шкільного освітнього компонентів;
– слабка готовність педагогічних працівників і випускників вищих
педагогічних закладів освіти до викладання предметів, курсів варіативного
освітнього компонента;
– недостатня кількість цільових курсів для педагогічних працівників з
проблем варіативного освітнього компонента;
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– незабезпеченість обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти та закладів загальної середньої освіти методиками соціальнопсихологічного моніторингу, діагностиками потреб, здібностей вчителів і
здобувачів освіти, їх орієнтацій, що є необхідним для реалізації особистісно
орієнтованого навчання;
– недостатнє

навчально-методичне

забезпечення

варіативного

освітнього компонента;
– безсистемність

у

розробленні

змісту

варіативного

освітнього

компонента;
– відсутність належного матеріального та морального заохочення
авторів навчально-методичних матеріалів для предметів і курсів за вибором;
– невідпрацьованість процесу організації (і технології) експертизи
навчально-методичних матеріалів, які розроблялись закладами загальної
середньої освіти;
– обмеженість пропонованої здобувачам освіти тематики предметів,
курсів різної спрямованості (наявна тематика спрямовувалась переважно на
розширення змісту державного освітнього компонента, а не враховувала
індивідуальні запити і потреби учня;
– превалювання «педагогічної моди» у визначенні тематики предметів,
курсів за вибором та факультативних курсів, що стосувалась іноземних мов
та інформатика у початковій школі, маркетингу та менеджмент у старшій;
– невідповідність
середньої

освіти

матеріально-технічної

призначенню

варіативного

бази

закладів

освітнього

загальної
компонента

(відсутність мережі профільних майстерень, студій, клубів, гурткових кімнат,
спортивних і хореографічних залів тощо);
– на той час у змісті освіти загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
недостатньо враховувалась професійна спрямованість з огляду на здібності
учня та ін.

252

Виокремлено
профільного

деякі

навчання

аспекти

реалізації

(психолого-педагогічні

функції

забезпечення

орієнтири

профільної

диференціації) та основного принципу профільного навчання:
– максимальний розвиток здібностей учнів старшої школи з метою
формування інтелектуального потенціалу суспільства;
– організація педагогічного процесу, ґрунтованого на якнайповнішому
врахуванні

психічних

можливостей,

талантів

учнів

задля

розвитку

обдарованості і схильностей до різних видів людської діяльності як
інтелектуального, так і фізичного характеру;
– профілізація і технологізація навчальних предметів, змісту освіти і
засобів підвищує інтерес учнів до знань, визначає оптимальний режим
самостійної роботи тощо;
– подолання перевантаження школярів навчальним матеріалом шляхом
створення

інтегрованих

курсів,

блочного

вивчення

розділів,

курсів,

предметів, оптимального заглибленням у зміст певного предмета і т.ін.;
– створення профільних навчальних груп залежно від індивідуальних
можливостей, здібностей, професійних інтересів, що сприяє раціональній
побудові освітнього процесу як у школі, так і в зонах найближчого розвитку
школярів.
Урахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти під час
добору методів (технологій реалізації) факультативного навчання полягає в
наданні їм можливості обирати те, що найбільше сприяє розвиткові
відповідно до навчальних можливостей.
Слід зважати на типологію учнів за спонукальними мотивами,
керуючись якими вони обрали відповідний факультатив. За цією ознакою
можна виокремити такі групи:
1) учні, пізнавальні інтереси яких безпосередньо пов’язані з темою
конкретного факультативу;
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2) учні з вираженою професійною спрямованістю, якій відповідає зміст
факультативу;
3) учні без визначеного пізнавального інтересу, що цікавляться
різноманітними галузями знань і відповідною практикою;
4) учні, які прийшли до факультативної групи, керуючись симпатією до
вчителя, котрий веде факультативне заняття.
2003–2005.

За

основний

принцип

дослідження

дидактичних

особливостей організації профільного навчання в старшій школі узято
проблеми досягнення учнями максимуму знань з предметів відповідного
профілю і певного обов’язкового мінімуму з інших навчальних предметів, що
визначено науковцями як «загальне ядро освіти», спроможне забезпечити
всіх здобувачів освіти певним колом знань, навичок та вмінь.
Одним із головних критеріїв профільної диференціації змісту освіти
визначено предметний підхід з огляду на майбутню професію випускника
школи.
Встановлено, що ефективній реалізації основних і специфічних
функцій

змісту

варіативного

освітнього

компонента

сприяють

такі

педагогічні умови:
– урахування характеру, динаміки різнобічних загальнонаукових і
профільних інтересів школярів;
– забезпечення структурно-функціональної єдності між елементами
змісту базового і варіативного освітнього компонентів;
– забезпечення вільного вибору учнями змісту варіативного освітнього
компонента.
Оскільки та той час бурхливо обговорювались проблема впровадження
у старшу (профільну) школу курсів за вибором, факультативних курсів,
спецкурсів, ми знову повернулись до відповідного дефініційного ряду (табл.
3.3), який дещо відрізняється від попереднього (табл. 3.1).
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Таблиця 3.3
Поняттєво-змістова структура варіативного освітнього компонента
у старшій школі

Поняття
Курс
за вибором –

Визначення/характеристика
Примітки
навчальний курс, що обирається учнем Деякі науковці та
відповідно до його інтересів і може працівники МОН України
стосуватися іншого предмета державного ототожнюють функції
освітнього компонента
курсів за вибором та
Факультативний навчальний курс, зміст якого безпосередньо спецкурсів, а
курс –
не пов’язаний із загальнообов’язковим факультативні курси
навчальним змістом і який обирається учнем рекомендують вилучити з
для розширення свого світогляду, залучення Типових навчальних
до нових сфер знання і людської діяльності планів загальноосвітніх
Спеціальний
органічна частина основного навчального навчальних закладів 12курс –
курсу, яка доповнює, поглиблює зміст річної школи. На нашу
певного курсу чи предмета державного думку, це недоречно,
освітнього
компонента
і
визначає оскільки відповідні
поняття виконують різні
спеціалізацію того чи іншого профілю
функції
*Таблиця розроблена автором

Якщо говорити про основний дидактичний принцип створення типових
навчальних програм для профільного навчання у старшій школі, то це має
бути принцип забезпечення єдності всієї системи загальної середньої освіти.
Цей дидактичний принцип відіграє певну роль у розвитку навчальних
програм для поглиблення знань за вибором учня. Тоді ми висунули деякі
пропозиції: у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах для
обов’язкового

навчання,

наприклад,

біології

за

вибором,

доцільно

створювати дві навчальні програми: одна може містити відомості з біохімії і
фізіології, інша – стосуватись екології та етології в аспектах зв’язку
організму з навколишнім середовищем.
Обґрунтовуючи шляхи створення навчальних програм з профільного
навчання для тодішніх загальноосвітніх навчальних закладів, дійшли
висновку:
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1. Розроблення профільних програм має здійснюватись на основі
навчальних програм з базових загальноосвітніх предметів шляхом включення
до них профільних блоків або модулів.
Наприклад, модулі у вигляді переліку питань та вимог до рівня
оволодіння матеріалом; або – з окремих тем курсу створити кілька варіантів
(блоків) їх поглибленого вивчення. Такі модулі або блоки можуть обиратись
школами відповідно до їх профілів.
2. Створення профільних програм на основі технологічних карт
профільних спеціальностей, які складаються з основних наукових знань,
набору ключових понять, інформаційних та комунікаційних технологій
профілю, його виробничих технологій, питань екології, актуальних питань
розвитку профілю (майбутньої професії) та інших теоретичних і практичних
аспектів конкретної професійної діяльності.
3. Побудова профільних програм на основі міжпредметних

та

міжгалузевих зв’язків. Так, основними напрямами реалізації можуть бути:
а) формування світоглядних знань (загальних теорій, законів, ідей,
понять);
б) формування

пізнавальних

і

практичних

умінь

(користування

спільними системами одиниць і математичними діями на уроках математики,
фізики, хімії, біології і т.ін.);
в) формування оцінних відношень до знань міжпредметного характеру.
Результати

дослідження

відображено

у

Концепції

профільного

навчання в старшій школі (затверджено рішенням колегії Міністерства освіти
і науки України від 25.09.2003 р. №10/13) та враховано у Державному
стандарті базової і повної загальної середньої освіти (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24).
Основні результати за проблематикою дослідження, здійсненого
впродовж 2003–2005 років, подано у табл. 3.4.
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Таблиця 3.4
Основні результати за проблематикою дослідження,
здійсненого впродовж 2003–2005 років
Проблематика
Основні результати
дослідження
2003– Дидактичні
• визначено основні підходи до формування змісту
2005 особливості організації профільного навчання;
профільного навчання • схарактеризовано варіативний освітній компонент у
в старшій школі
старшій школі;
• розроблено дидактичні вимоги до створення типових
програм для профільного навчання
Роки

*Таблиця розроблена автором

2006–2008. Дослідження дидактичних засад формування і реалізації
навчальних профілів розпочато з вивчення очікувань учнів. Триває
модернізація української школи.
Доводиться відмовлятись від усталених стереотипів і виробляти нові
принципи шкільної освіти, формуючи її зміст і методи з урахуванням потреб
здобувачів освіти.
У

загальноосвітні

навчальні

заклади

впроваджується

система

профільного навчання, повніше враховуються інтереси, нахили, здібності
учнів, створюються умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх
професійних намірів, утім підґрунтя для введення профільного навчання
недостатньо міцне (не визначено кількість профілів навчання, не апробовано
навчальні плани і програми, не створено відповідні підручники).
Значна частина вчителів недостатньо орієнтується у призначенні курсів
за вибором, їх ролі, вибору тематики, особливостей організації; не
відпрацьовується процедура затвердження курсів за вибором.
Недоліки

використовування

факультативної

форми

навчання

у

загальноосвітніх навчальних закладах зумовлені і недостатнім теоретичним
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розробленням проблеми факультативів у педагогічній науці щодо умов і
завдань середньої загальноосвітньої школи.
Результати дослідження стали основою для створення методичних
рекомендацій

«Упровадження

допрофільної

підготовки

учнів

загальноосвітніх навчальних закладів», що їх одержали всі загальноосвітні
навчальні заклади України у серпні 2008 р.
Основні результати за проблематикою дослідження, здійсненого
впродовж 2006–2008 років, подано у табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Основні результати за проблематикою дослідження,
здійсненого впродовж 2006–2008 років

Проблематика
дослідження
2006– Дидактичні засади
2008 формування і
реалізації курсів за
вибором у старшій
школі
Роки

Основні результати
• визначено педагогічні умови формування змісту
профільного навчання у старшій школі;
• розглянуто становлення профільного навчання у старшій
школі та місце у цьому факультативів;
• схарактеризовано особливі освітні функції курсів за
вибором у старшій школі

*Таблиця розроблена автором

2009–2011. Досліджується система факультативного навчання учнів
основної школи. Прогнозується, що саме ця система стане ефективною у
процесі подолання уніфікованості педагогічного процесу. Водночас у цей
період актуалізуються ті форми диференціації, які створюють передумови
для активізації самостійної діяльності школярів щодо здобуття і застосування
знань, формування й розвитку пізнавальних інтересів, сприяють реалізації
творчого потенціалу особистості. Значні можливості у цьому плані мають
факультативи.
Опрацьовується

методика

реалізації

змісту

на

факультативних

заняттях, що передбачає демократизацію навчально-виховного процесу і
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його спрямованість на самовираження особистості (В. Кизенко). Вивчається
потенціал обґрунтованої коригувальної функція факультативів, найбільшу
потребу в ній виявлено у 7–8-х класах (О. Топузов).
Аналіз затверджених МОН України програм з факультативних курсів, а
також факультативів у досліджуваних нами загальноосвітніх навчальних
закладах, показав, що найпоширенішими були такі типи факультативів:
поглиблене вивчення навчальних предметів; додаткові розділи і питання до
систематичних курсів; спеціальні курси; курси прикладного змісту; курси
народознавчої тематики. Усі типи факультативів (за винятком останнього)
пов’язані з навчальними предметами. Тобто, загал закладів загальної
середньої

освіти

створювали

факультативи

предметного

змісту,

які

поглиблюють або розширюють коло знань за інваріантним складником
змісту освіти.
Отже,

переважала

традиційна

орієнтація

на

прив’язування

факультативних курсів до обов’язкових навчальних предметів, яка склалася
за умов здійснення зовнішньої диференціації навчання переважно за рахунок
факультативів (шкіл і класів з поглибленим вивченням окремих предметів ще
надто мало). Окрім того, не враховується, що через поглиблення процесів
диференціації навчання, виокремлення різних його напрямів, упровадження
профільного навчання цей процес може бути забезпечений повніше
спеціальними курсами. Тобто, у шкільній практиці ще не відбулося
переосмислення

нового

статусу

факультативів

у

системі

форм

диференційованого навчання і необхідної переорієнтації, розширення змісту
факультативів.
Встановлено, що додатковий час, відведений для факультативів,
занадто недостатній. Це є однією з причин незначних зрушень у практичному
розв’язанні проблеми факультативного навчання.
Розроблена система факультативного навчання реалізується за умов
звичайного педагогічного процесу у масових середніх загальноосвітніх
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школах, а також у загальноосвітніх навчальних закладах інших типів з
урахуванням особливостей їх завдань та навчальних планів.
Ефективність факультативних занять суттєво залежить від рівня
методичної підготовки вчителя до організації і проведення цих занять.
Необхідною умовою високого рівня підготовки є усвідомлення сучасних
вимог до факультативних занять з огляду на загальні вимоги до організації
уроку як такого, творчу реалізацію з урахуванням специфіки занять за
інтересами учнів.
Упровадження факультативної пропедевтики як обов’язкової умови є
ефективним засобом підвищення навчальних досягнень учнів, де саме рівень
пропедевтичної роботи визначає ступінь стійкості факультативної групи і
задоволення інтересів і потреб учнів, які відвідують факультативні заняття з
тієї чи іншої теми.
Щоб мати можливість повністю розкрити для учнів сутність змісту,
цілі й найважливіші завдання кожного факультативного курсу, ми розробили
таку систему заходів:
а) пропедевтика факультативних занять через позакласну роботу;
б) пропаганда конкретного факультативного курсу через учнівську
конференцію, стінгазету;
в) масова

пропаганда

факультативних

курсів,

що

пропонують

учительські колективи учням через загальношкільні батьківські збори і
спеціальні оголошення.
Аналіз теоретичних надбань з проблеми шкільних факультативів дає
підстави для висновку, що не всі аспекти її досліджено достатньо вичерпно.
Маються на увазі загальні дидактичні основи факультативного навчання,
зокрема, обґрунтування педагогічних функцій і завдань факультативів на
різних рівнях шкільної освіти. Не розроблено чіткої дидактичної класифікації
й відповідної їй системи факультативів, які забезпечували б реалізацію цих
функцій.
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Такий стан пояснюється не стільки інертністю педагогічної практики,
скільки відсутністю науково обґрунтованих відповідей на принципові
питання змісту й організації факультативного навчання на цьому етапі
шкільної освіти.
Основні результати за проблематикою дослідження, здійсненого
впродовж 2009–2011 років, подано у табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Основні результати за проблематикою дослідження,
здійсненого впродовж 2009–2011 років

Проблематика
дослідження
2009– Система
2011 факультативного
навчання учнів
основної школи
Роки

Основні результати
• вивчено стан і проблеми реалізації факультативного
навчання в основній школі;
• визначено педагогічні функції факультативів;
• схарактеризовано особливості реалізації системи
факультативного навчання в основній школі

*Таблиця розроблена автором

2012–2014. З огляду на необхідність фундаменталізації змісту освіти у
старшій школі, для організації й успішного функціонування курсів за
вибором зроблено спроби розв’язати завдання, зумовлені специфікою
реалізації навчального матеріалу на засадах його фундаменталізації.
Варіативний компонент змісту профільного навчання поряд із інваріантним
слугує повноцінній реалізації його завдань і, водночас, є основним засобом
індивідуалізації навчання.
Саме він визначає і забезпечує в конкретному загальноосвітньому
навчальному закладі спрямованість навчання на задоволення індивідуальних
освітніх потреб учнів. Закладений у відповідній комбінації компонентів
інваріантної і варіативної складової зміст освіти разом зі способами його
реалізації у навчальному процесі визначають профіль навчання. Варіативний
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компонент змісту освіти планується зробити прерогативою загальноосвітніх
навчальних закладів.
У зв’язку з цим виникає проблема формування варіативної складової
змісту освіти, яка виражається у розробленні теоретично обґрунтованого
навчального плану в кожній конкретній школі.
Аналіз практики складання навчальних планів показує, що варіативний
компонент змісту освіти часто формується стихійно, упровадження тих чи
інших навчальних предметів ретельно не обмірковується.
Наприклад, у ліцеї, де у старшій школі наявні фізико-математичний,
хіміко-біологічний,

технологічний

профілі

і

немає

гуманітарних,

лінгвістичних профілів, з 7-го класу упроваджується викладання другої
іноземної мови. У 5–11-х класах гуманітарної гімназії поглиблено
викладається інформатика за побажанням батьків і зовсім не береться до
уваги, що гімназія – гуманітарний заклад, тобто програмістів вона не готує.
Варіативність сучасної освіти передбачає створення можливостей для
усвідомленого, цілеспрямованого вибору змісту і засобів здобуття освіти.
Максимально можливий вибір дає усім учасникам педагогічного процесу
змогу задовольняти свої освітні потреби.
Варіативність змісту освіти – це:
а) варіативність змісту на різних рівнях і ступенях освіти;
б) варіативність організації освітнього процесу (форми організації,
освітні технології тощо);
в) варіативність у забезпеченні освітнього процесу.
Найбільш вивчена і нормативно закріплена варіативність освіти, яка
забезпечує створення сприятливих умов для вибору і самореалізації через
використання варіативного компонента змісту освіти (регіонального і
шкільного

компонентів),

різноманітних

індивідуалізації навчання, його профілізації.

видів

диференціації

та
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Варіативність є передумовою задоволення пізнавальних потреб учнів з
різним ступенем мотивації навчальної діяльності, інтересами, навченістю,
успішністю засвоєння навчального матеріалу тощо. Здійснюючи свій вибір,
учень має можливість засвоювати той зміст освіти, у такий спосіб і на тому
рівні, який найбільшою мірою відповідає його можливостям, потребам й
інтересам.
Аналіз результатів констатувального етапу дослідження засвідчив
недостатнє методичне забезпечення курсів за вибором.
Анкетування

старших

класів

фізико-математичного

профілю

підтвердило, що учні вибирають курси, які поглиблюють, розширюють зміст
профільних предметів (91,3%).
Аналогічний результат показали і вчителі (92,3%), котрі дотримуються
цієї позиції. Учителі й учні віддають перевагу формам організації занять і
методам розвитку творчої активності, пізнавальних інтересів учнів, що є
характерними для закладів вищої освіти.
В експериментальному дослідженні брали участь учні контрольної
(майже 350 осіб) та експериментальної (майже 400 осіб) груп. Для
формування груп використано такі критерії відбору учнів: навчались у класах
фізико-математичного

профілю,

мали

приблизно

однаковий

рівень

сформованості якості знань, навчання здійснювалося з використанням того
самого навчального матеріалу за таких самих матеріально-технічних умов.
Для

збереження

профільної

групи

і

забезпечення

її

високої

результативності, а також створення оптимальних умов для діяльності
кожного учня треба виявити спонукальні мотиви, які змусили кожного
школяра відвідувати заняття з того чи того курсу; з’ясувати зв’язки між
спонукальними мотивами і пізнавальними інтересами учнів; обрати
раціональні форми і методи проведення занять.
Глибше осмислення продуктивних тенденцій вітчизняного досвіду
профілізації старшої школи дає нам змогу констатувати: тут потрібно брати

263

до уваги як суспільний контекст функціонування школи, так й індивідуальні
потреби і здібності учнів.
Узагальнення результатів дослідження дає підстави для таких
висновків:
– досягнути

збалансованості

між

загальноосвітньою

і

власне

профільною спрямованістю покликана раціональна система навчальних
предметів і курсів за вибором, у яких реалізується зміст освіти в старшій
школі;
– курси за вибором, що є тим основним педагогічним засобом, який
забезпечує варіативність навчання в старшій школі, його особистісну
спрямованість і дає можливість певною мірою нівелювати суперечність між
єдиними

державними

вимогами

до

загальноосвітньої

підготовки

старшокласників і їх індивідуальними інтересами, нахилами і потребами;
– досягненню високого рівня загальних і специфічних дидактичних
функцій курсів за вибором сприяють такі педагогічні умови: завважування
характеру, динаміки різноманітних загальнонаукових і професійних інтересів
школярів,

структурно-функціональна

єдність

елементів

базового

і

варіативного компонентів змісту освіти, вільний вибір школярами змісту
варіативного освітнього компонента;
– встановлення

педагогічної

ефективності

розроблених

засобів

розв’язання проблеми фундаменталізації змісту курсів за вибором у старшій
школі відбувалося шляхом організації експертного оцінювання, само- і
взаємооцінювання, критеріальною базою яких було обрано прогнозовані
потреби щодо розгортання варіативного освітнього компонента у старшій
школі;
– узагальнення

матеріалів

наукової

розвідки

дало

можливість

визначити перспективи дослідження проблеми варіативного компонента
змісту освіти у старшій школі (прогнозування педагогічної реальності,
фундаменталізація, гуманізація освітнього процесу, цілісність педагогічних
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впливів і підготовка вчителів) і розробити пропозиції щодо їх реалізації (на
теоретико-методологічному рівні та в частинах науково-методичного,
нормативно-правового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення);
Основні результати за проблематикою дослідження, здійсненого
впродовж 2012–2014 років, подано у табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Основні результати за проблематикою дослідження,
здійсненого впродовж 2012–2014 років

Проблематика
дослідження
2012– Фундаменталізація
2014 змісту варіативного
освітнього компонента
в старшій школі
Роки

Основні результати
• розглянуто факультативне навчання в контексті
фундаменталізації змісту освіти;
• схарактеризовано педагогічні засоби розв’язання
проблеми фундаменталізації змісту курсів за вибором у
старшій школі;
• розроблено раціональну систему навчальних предметів і
курсів за вибором в умовах профільного навчання

*Таблиця розроблена автором

2015–2017. Актуальність дослідження дидактичних основ варіативного
компонента змісту освіти в старшій школі зумовлена новими реаліями та
системними змінами в освітній системі країни. Варіативний компонент
змісту профільного навчання поряд із інваріантним визнається як такий, що
слугує повноцінній реалізації його завдань і, водночас, є основним засобом
індивідуалізації навчання.
Саме він визначає і забезпечує в конкретному загальноосвітньому
навчальному закладі спрямованість навчання на задоволення індивідуальних
освітніх потреб учнів, а тому формується кожним закладом самостійно.
За рахунок варіативного компонента добирається зміст профільних
предметів, а також курсів за вибором.
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Закладений у відповідній комбінації компонентів інваріантної і
варіативної складової зміст освіти разом зі способами його реалізації у
навчальному процесі визначають профіль навчання.
Формування, становлення і розвиток інформаційного суспільства,
процеси глобалізації позначаються на підходах до модернізації структурнофункціональних і ціннісних компонентів суспільства, адже поступ людства
загалом є розгортанням і згортанням взаємозумовлених систем, що
характеризуються самоорганізацією і саморозвитком.
Словом, мають місце структурно-функціональні та змістові зміни
соціального середовища. Відтак, і структурно, і ціннісно модернізується
зміст освіти.
Тож зазнають трансформацій інваріантна і варіативна її складові. 2016
року хоч і було оновлено (спрощено і розвантажено) низку навчальних
програм, однак це не позначилося на структурно-функціональній динаміці
інтеграції змісту інваріантної і варіативної складових.
За результатами наукових пошуків і практичної діяльності в системі
загальноосвітніх

навчальних

закладів,

з

огляду

на

структурно-

функціональний підхід, нами обґрунтовано і побудовано структурнофункціональну модель варіативного компонента змісту освіти старшої
школи.
Визначено,

що

структурно-функціональний

зміст

варіативного

компонента за інтеграції аксіологічного, когнітивного, особистісного та
діяльнісно-творчого компонентів, забезпечує низку загальних і специфічних
дидактичних функцій курсів за вибором.
Загальні дидактичні функції варіативного освітнього компонента
(інноваційного навчання; забезпечення структурно-функціональної єдності
елементів змісту базового і шкільного освітнього компонентів; забезпечення
індивідуальної орієнтованості змісту освіти; культурологічна функція
шкільної освіти; забезпечення всебічності розвитку особистості; корекційно-
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адаптивна функція; особистісно-розвивальна функція; функція здатності
учня до самостійного засвоєння знань, інформації; забезпечення навчання і
виховання на основі природних здібностей; функція системи навчання;
соціальна та інформаційна функція) та специфічні дидактичні функції
варіативного

освітнього

компонента

в

старшій

школі

(індикаторна,

стабілізації і доповнення, каталізу, орієнтації, забезпечення профільного
навчання) детермінують загальні дидактичні принципи формування і
реалізації варіативного освітнього компонента в старшій школі (гуманізації і
демократизації

освіти;

розширення

сфери

спілкування;

принцип

інтенсивного стимулювання прояву особистісного чинника вчителя і учнів;
принцип

професійної

орієнтації)

і

специфічні

дидактичні

принципи

формування і реалізації варіативного освітнього компонента в старшій школі
(забезпечення

єдності

конструювання

блоків

системи

загальної

(«блоковий»

середньої

принцип);

освіти;

принцип

принцип

профільного

навчання). Це також передбачено в розробленій моделі.
Загалом, структурно-функціональна модель варіативного компонента
змісту освіти старшої школи містить:
• мету і завдання;
• теоретичний блок (функції, підходи, принципи, базові поняття);
• змістово-методичний блок (зміст, форми і методи);
• організаційно-педагогічні умови;
• складові (факультативні і спеціальні курси);
• результативний блок.
При формуванні варіативного компонента змісту освіти дотримання
дидактичних принципів (людиноцентризм; гуманізація, демократизація
освіти;

розширення

інтелектуальному

сфери

становленні

спілкування;
учнів;

єдність

опора

на

навчальної,

здібності
наукової

в
і

практичної роботи, професійна орієнтація) позитивно позначається на якості
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навчального матеріалу, адже фіксується інформація про знання, вміння,
навички, які потрібно засвоїти.
Основні результати за проблематикою дослідження, здійсненого
впродовж 2015–2017 років, подано у табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Основні результати за проблематикою дослідження,
здійсненого впродовж 2015–2017 років
Проблематика
дослідження
2015– Дидактичні основи
2017 варіативного
компонента змісту
освіти в старшій школі
Роки

Основні результати
• схарактеризовано
дидактичні
основи
варіативного
компонента змісту освіти в старшій школі;
• розроблено на експериментально перевірено структурнофункціональну модель варіативного компонента змісту
освіти старшої школи

*Таблиця розроблена автором

2018. У державних документах (Закони України «Про освіту» (2017 р.),
«Про загальну середню освіту» (1999 р.), Постанова Кабінету Міністрів
України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і 12-річний термін навчання» (2000 р.), Національна доктрина
розвитку освіти (2002 р.), Державний стандарт базової і повної загальної
середньої освіти (2004, 2011 рр.), Концепція Державної програми розвитку
освіти на 2006–2010 рр., Концепція профільного навчання в старшій школі
(2003, 2009, 2011 рр.), Концепція профільного навчання в старшій школі
(проєкт 2014 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 рр. та ін.) закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі.
Вона має функціонувати як профільна.
Це створюватиме сприятливі умови для розвитку індивідуальних
особливостей, інтересів і потреб учнів, формування у школярів орієнтації на
той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
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Чинний Закон України «Про загальну середню освіту» (1999 р.)
визначає профільне спрямування навчання в старшій школі. Упродовж
п’ятнадцяти років, які минули з часу прийняття зазначеного закону, тривають
пошуки раціональних шляхів побудови такого навчання. Не зважаючи на
певні здобутки в процесі цих пошуків, які переважно слід віднести на
рахунок шкільної практики, доводиться констатувати, що ідея профільного
характеру навчання на старшому ступені шкільної освіти в повному обсязі в
освітній системі країни не реалізована й досі.
На це є низка причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. І
серед них не остання за вагомістю – відсутність цілісної теорії профільного
навчання.
Маємо дослідження окремих її проблем і складників, у яких
переважають питання організації навчання, і зовсім мало таких, що
стосуються його змісту.
На сучасному етапі розбудови освітньої системи України і визначення
пріоритетів, пов’язаних із профілізацією загальної середньої освіти, тривають
процеси пошуку шляхів увідповіднення змісту навчальних предметів не
тільки здобуткам наукових, виробничих і соціальних галузей, а й запитам
суспільства

глобалізованого

з

його

інформаційними,

інформаційно-

комунікаційними та найрізноманітнішими технологічними інноваціями, що
визначають попит і пропозиції ринку праці, сфери послуг, індустрії розваг
тощо. У цьому зв’язку переглядаються сутність і функції й актуалізуються
проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах
профільного навчання, вивчаються шляхи його реалізації і, відповідно,
потребують дослідження та інноваційного розвитку дидактичні технології.
Наразі ми звертаємося до нових основних освітніх документів.
Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня (профільна середня освіта), затвердженою наказом МОН України від
20.04.2018 р. № 408, визначено «загальний обсяг навчального навантаження,
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орієнтовну

тривалість

і

можливі

взаємозв’язки

окремих

предметів,

факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також
логічної послідовності їх вивчення». Про спеціальні курси у документі
йдеться далі, у частині, що регламентує «загальний обсяг навчального
навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірковообов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також
передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо».
Зазначено, що зміст профілю навчання реалізується системою окремих
предметів і курсів, у т.ч. «курсами за вибором, до яких належать спеціальні і
факультативні курси». Визначення поняття «курс за вибором» відсутнє.
Про спеціальні курси сказано, що вони «відображають специфіку
конкретного профілю навчання і визначають його сутність, призначені для
доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби і
непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що
не включені до навчальних програм, ознайомлювати учнів із галузями знань,
не представленими в змісті окремих предметів, але орієнтованими на
комплекс можливих професій у руслі обраного профілю навчання тощо».
А факультативні курси є «засобом задоволення пізнавальних інтересів
та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним
профілем навчання.
Наприклад,

учні,

які

навчаються

за

профілем

природничого

спрямування, можуть удосконалювати свої знання з української або
іноземної мови, а учні, які здобувають освіту за певним суспільногуманітарним профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі
інформаційно-комунікаційних

технологій,

опановуючи

відповідний

факультативний курс».
Поняттєво-змістову структуру варіативного освітнього компонента
третього рівня повної загальної середньої освіти подано у табл. 3.9.
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Таблиця 3.9
Поняттєво-змістова структура варіативного освітнього компонента третього рівня
повної загальної середньої освіти

Поняття
Визначення/характеристика
Примітки
Курс
відсутнє
Характеристика понять
за вибором –
«профіль навчання» і
Факультативний засіб задоволення пізнавальних інтересів та «профільне навчання» або –
курс –
освітніх потреб учнів у галузях, які загалом «профіль освіти» і
не пов’язані з обраним профілем навчання «профільна освіта» не
Спеціальний
відображає специфіку конкретного профілю подається, оскільки Типова
освітня програма базується
курс
навчання і визначає його сутність,
призначений для доповнення, поглиблення на Законі України «Про
освіту» (2017), Державному
змісту окремих розділів профільних (а за
стандарті базової і повної
потреби і непрофільних) предметів
загальної середньої освіти
*Таблиця розроблена автором

Визначення «профільне навчання» знаходимо у п. 7 ст. 12 «Повна
загальна середня освіта» Закону України «Про освіту» (2017 р.): «7. Здобуття
профільної середньої освіти передбачає два спрямування: академічне –
профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного
стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих
предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з
орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти; професійне –
орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту
освіти,

визначеного

стандартом

профільної

середньої

освіти,

та

професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і
потреб учнів» (курсив наш. – В. К.).
У ст. 4 «Рівні, строки та форми здобуття загальної середньої освіти»
проєкту

(оприлюднено

на

сайті

МОН

України

для

громадського

обговорення) Закону України «Про повну загальну середню освіту»
профільна середня освіта визначається як «третій рівень повної загальної
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середньої

освіти,

що

передбачає

оволодіння

особою

сукупністю

компетентностей, які визначені державним стандартом профільної середньої
освіти» [163].
З огляду на те, що сучасні тенденції модернізації змісту освіти
викликані, зокрема, потребою системного відображення в змісті профільного
навчання завдань особистісного, інтелектуального, фізичного й соціального
розвитку особистості, актуалізуються принципи максимального наближення
навчального матеріалу до реалій життя – єдності змісту інваріантної і
варіативної

складових,

гуманізації

і

гуманітаризації,

інтеграції

та

диференціації, наступності й системності.
Концептуальні зміни, що відбуваються в галузі загальної середньої
освіти, з одного боку, потребують модернізації змісту повної загальної
середньої освіти і відповідних педагогічних технологій його реалізації, а з
іншого, – постійного вдосконалення фахової майстерності керівників і
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Нинішня шкільна освіта ще недостатньо адаптована до потреб
сучасних учнів. Водночас освітня система має стимулювати зміни в сферах
освіти, науки, культури, економіки, техніки, суспільства, у відносинах
людини і суспільства.
Тому зусилля педагогічної науки і практики зосереджено на
формувальному потенціалі освіти, на її здатності розвивати в людини волю
до життєтворчості, інтерес до самопізнання і самовизначення. Щоб досягти
цієї мети, треба подолати одноманітність, усередненість і безсуб’єктність
школи.
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3.2. Варіативність профільної освіти і критеріальні аспекти її
забезпечення
Варіативний
диференційованим

стан

освіти

навчанням.

перебуває
Це

ще

не

поміж

індивідуальним

персональне

навчання

і
в

концептосфері Я-виборів освітньої траєкторії, але і не є тим станом
організації школи, коли вона ставала фільтром «нестандартної особистості».
Сильні душі минають ці опори рухом до мети, смислу, місії в житті. Слабкі –
звивають своїм егоцентризмом лакуни байдужості в житті.
Педагогіка ХХІ століття починає все більше розуміти, що особистість
людини – один із таких трансформаторів енергії, що нині своїм розумом як
геологічною силою змушує процеси перетворення надбань фундаментальної
науки та інноваційних інтелектуальних технологій у вирішальний чинник
еволюції, будуючи цифрову цивілізацію. Суспільство до стану «цивілізація»
переносить ідея, забезпечена освітою, вона, взагалі, не суб’єктивна, але і не
об’єктивна, вона проєктивна, – за М. Федоровим [592].
Ідея Світу є складеною з окремих ідей, які різночинною філософською
думкою обґрунтовуються по різному і освітою сьогодні в різних інституціях
охоплюються по різному. При аналізі освітніх мет виникає відчуття, що ми
втрачаємо країну як народ, що забув власну державність, але хочеться вірити,
що ми будуємо Україну як Світ у собі і Все – попереду.
У 2018 році Римський клуб до свого піввікового ювілею підготував
доповідь «Come On! Капіталізм, короткозорість, населення і руйнування
планети» [668], співзвучну ідеям гуманізму і гуманітаризму, але по ймовірній
процедурі

вирішення

не

відповідну

замислам

вченого-гуманіста.

Співавторами доповіді «Come On!..» виступили Е. Вайцзеккер і А. Вікман,
які наголосили: основна наша ідея – це різниця між порожнім світом і
повним. У період «порожнього світу» людство було нечисленним, а природи
було багато. Цей період закінчився 70–80 років тому. Зараз у нас «повний
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світ», величезна кількість людей, нас в три рази більше, ніж було 1945 року.
Але планета не більшає. Це одна з головних проблем, про які говорить Клуб.
З проголошеного по суті випливає завдання – треба щось робити з
людиною або над людиною, щоб приборкати експансію її біомаси і
переважно хитрого розуму на планеті. Думаючою часткою людства «Come
On!..» була сприйнята як заклик до наукової праці, яка попереджає
біфуркацію – або наука і освіта опанує управління кризовою ситуацією на
планеті, або будуть запущені в дію відповідні фільтри; або система освіти
збудує біоенегоінформаційні генератори, виробники особистості, або
існуючий стан освіти призведе до домінування тваринної особистості з
відомими наслідками самознищення. Варіативна освіта, надаючи особистості
певної свободи вибору, здатна відповідати на виклики часу покликами
дитячих душ.
Проблема варіативності освіти досить неоднозначна, дискусійна і
перетинається з множиною різноманітних освітніх концепцій і технологій
навчання:

розвивального

диференційованого
формування

навчання,

розумових

дій,

навчання,

профільного

програмованого
проблемного

навчання,
навчання,

навчання,
поетапного
особистісно-

орієнтованого навчання тощо.
У різні часи з різнем рівнем наближення до неї в світлі
акіосоціопраксеології діяли Дж. Д’юї, Г. Кіршенштейнер, А. Макаренко,
М. Монтессорі та ін. Дидактика школи на переході від епохи індустріалізації
(машину доповнювала підготовлена людина) до епохи інформатизації
(людину доповнює ІТ – сфера) має координувати зв’язки не лише в системі
«людина – машина», а і над нею в системі «ціль – людина – машина»
варіантом освіти, що діє наскрізно людині як система «ціль – результат»
глобально. Адже ІТ- сфера створила передумови варіативності освіти.
Для її вирішення розберемо головні складові, без чого не варто
говорити про варіативність освіти. Методологічний аналіз проблеми вимагає
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варіативність освіти простежити як особливий диференційований підхід до
навчання і виховання для формування певних культурних надбань
особистості в контексті життєдіяльності. Диференціація у шкільній освіті на
думку вченого В. Кузя, згідно з якою нова українська школа – це школа, що
переходить

від

трансляції

і

відтворення

знань

до

формування

компетентностей як комбінації знань, умінь і ставлень, необхідних сучасній
людині у ХХІ ст. [367, с. 21–26].
Ключовим напрямом реформування шкільної освіти стає організація
навчання на основі диференційованого підходу до навчальної діяльності
здобувачів освіти, без чого утворення Я-концепції особистості відбудеться
поза школою. Застосування диференційованого підходу пов’язують із
рівневою навчальною діяльністю, що передбачає визначення на підставі
обов’язкових результатів навчання вищих рівнів оволодіння програмовим
матеріалом (Березівська Л. [37], Бібік Н. [148, с. 35–40], Бугайов О., Дейкун
Д. [67], Бурда М. [148, с. 75–78], Дічек Н. та ін. [436], Корсакова О. та ін.
[280, с. 13–37], Ляшенко О. та ін. [148, с. 9–13], Мальований Ю. та ін. [597,
с. 4–23], Мелешко В. та ін. [148, с. 46–50], Савченко О. [520, с. 2–6] та ін.).
Диференційований підхід передбачає організацію навчальної роботи
молодої особистості (за змістом, методами і прийомами) відповідно до
індивідуальних особливостей здобувачів освіти – накладає завдання
особистісно орієнтованого змісту освіти і умов саморозвитку особистості.
Цей підхід гарантує оптимізацію освітнього процесу через утілення
принципу індивідуалізації навчання: індивідуалізація навчання досягається
організацією

навчального

процесу

з

урахуванням

індивідуальних

особливостей учнів, індивідуалізація процесу навчання – максимальне
забезпечення умови роботи на уроці кожного учня добором дидактичних
засобів.
Диференційоване навчання – це спеціально організована навчальнопізнавальна діяльність як типолого-групова форма навчальної діяльності
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здобувачів освіти для засвоєння певної суми знань, умінь і навичок у
відповідності до рівнів їх пізнавальних інтересів за різних освітніх вимог.
Процес, що характеризується виокремленням і посиленням провідних,
профілюючих навчальних предметів на засадах єдиної (цілісної системи
навчання) школи як культурного осередку (в рамках державного освітнього
стандарту) і в межах школи як еколого-економічної системи; трансформує
класно-урочну в типолого-групову форму навчання через учнівську
корпорацію (мікрогрупа, бригада тощо – певну індивідуалізацію), прямуючи
до індивідуальної форми навчання.
Диференційоване

навчання

вимагає

класів,

груп

за

наперед

визначеними критеріями, проте точних критеріїв побудови таких класів
(гомогенних) бути не може через присутність фактору гетерогенності поряд
із гомогенним набором – система знаходить сама себе, рухаючись крок за
кроком. Впродовж основної школи (і надалі) диференційоване навчання
виховує в учнів ефект профільного учіння як самодіяльності, при цьому
генеруючою силою виступає навчальна діяльність, яка трансформується як
активність,

протікаючи

в

змісті

профільної

освіти:

«прикладна-

інтелектуальна (5–7 класи)» переходить в «інтелектуальну-прикладну (7–9
класи)». Диференційоване навчання зумовлюється різноманіттям дітей,
людських

особистостей,

«диференційоване

інтересів,

навчання»

є

умов

скалярною

життя

тощо.

властивістю

Сам

термін

особистісно-

зорієнтованого навчання.
У процесі диференційоване навчання досягається диференційований
підхід у вихованні – процес індивідуально-особистісного виховання, за якого,
залежно від складності, розв’язується «певна педагогічна проблема» і при
цьому обіймається «певна категорія учнів» на засадах диференціації впливу;
проміжний стан між фронтальною виховною роботою з колективом та
індивідуальною роботою з кожним учнем.
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Про непересічне значення диференціації навчання у сучасній школі
висловлюються по суті українські вчені. Наприклад, у дослідженні Т. Яценко
акцентується

на

важливості

диференціації

як

одному

з

основних

організаційних принципів шкільної освіти більшості розвинених країн. Учена
дотримується думки, що диференціація є «виявом демократичних інтенцій
соціуму та означає варіативність змісту і форм навчання, за умов якого
враховуються запити й потреби кожного учня» [647, с. 297].
З погляду О. Шпарик проблема диференціації навчання є вкрай
актуальною у зарубіжній педагогіці. Так, принципово важливим для
американських педагогів є розуміння диференційованого навчання як
системи,

за

якої

«кожен

учень,

опановуючи

деякий

мінімум

загальноосвітньої підготовки, отримує право і гарантовану можливість
приділяти увагу тим предметам, які відповідають його схильностям» [630
с. 17].
Диференційоване навчання дає змогу:
1) кожному здобувачеві, незалежно від його здібностей і вподобань,
засвоїти зміст освіти задля повноцінної самореалізації і життєдіяльності;
2) адаптувати процес навчання до психофізіологічних і психологічних
особливостей здобувача освіти;
3) ураховувати індивідуальні особливості кожного здобувача освіти,
щоб спиратися на засвоєні ним способи пізнання світу і розвивати
недостатньо сформовані;
4) самовизначитися здобувачеві в особистих інтересах і схильностях
самостійно вибирати доцільні напрями вдосконалення своєї навчальної
діяльності [453, с. 32–33].
Необхідною умовою ефективного застосування диференційованих
завдань є дидактична підготовка їх відповідно до стандартів загальної
середньої

освіти

дидактичних

знань

з

урахуванням
і

вмінь.

варіативності

Розв’язання

способів

диференційованих

засвоєння
завдань
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передбачає не лише зниження загальних вимог до учнів слабких груп і
підвищення їх до учнів сильних груп, а передусім вільний вибір учнями
варіантів і рівнів засвоєння навчального матеріалу, допомогу одним групам
та створення належних умов іншим для продуктивної навчальної діяльності.
Робота з учнями за різнорівневими завданнями потребує особливого
педагогічного такту вчителя. В учнів не повинен виникати комплекс
неповноцінності під час роботи на нижчих рівнях засвоєння навчального
матеріалу. Вони мають бути впевнені, що педагог усіляко підтримує їхнє
прагнення працювати над завданнями вищого рівня [279, с. 24; 280].
Серед форм диференціації навчання, за яких активізується самостійна
діяльність здобувачів освіти і які сприяють реалізації творчого потенціалу
особистості, чільне місце посідають факультативні заняття. Спілкування
здобувачів освіти на факультативних заняттях сприяє поглибленню знань,
додатковому обміну освітньою інформацією, розширенню світогляду, а
також збагачує емоційно-почуттєву сферу. Маємо тверду позицію, що
теоретичні й практичні питання відбору варіативного компонента змісту
освіти для основної і старшої школи та відображення його у навчальних
програмах і підручниках потребують подальших науково-педагогічних
досліджень.
Відмітимо, що, як на нас, диференційований підхід до навчання
передбачає взаємодію таких основних компонентів:
1) цілі навчання;
2) система освіти;
3) система навчання;
4) система виховання;
5) система психологічного супроводу у закладі загальної середньої
освіти.
Теоретичні

узагальнення

педагогічного

досвіду

впровадження

диференційованого профільного навчання (Самодрин А., Сікорський П. та
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ін.), а також сучасні розробки теоретиків освіти дали змогу необхідними
умовами здійснення навчання на варіативній основі в профільній школі
виокремити такі:
1-й етап (1–4 класи) – пропедевтичний (підготовка до профільного
навчання, профільна розвідка) – для нього характерними рисами є:
• професійно-просвітницька робота;
• формування пізнавальних інтересів – аморфних і частково широких;
• формування

умови

вибору

допрофільної

підготовки

(поняття

«аморфні інтереси», «широкі інтереси», «стрижневі інтереси»).
2-й етап (5–9 класи) – допрофільна підготовка, допрофесійне
самовизначення здобувачів освіти:
• сформована умова вибору профільного навчання в старшій школі
через присутність в учнів широких інтересів і частково стрижневих інтересів;
• трудове

навчання

становить

ґенезу

переростання

прикладної

діяльності в інтелектуальну на засадах комп’ютеризації, політехнізму;
• проєктування власної траєкторії розвитку здобувача освіти – людина
стає суб’єктом власного розвитку, учень усвідомлює «що треба знати,
уміти»;
3-й етап (з 10-го класу) – профільне навчання:
• існує уява здобувача освіти про спектр професій у напрямі вибраного
профілю навчання, запит на певну навчальну діяльність;
• сформовані: уміння «учіння», самостійно здобувати інформацію,
запит до школи на профсупровід.
Отже, профільне навчання у 10–11(12) класах методологічно складе
селективний нарис «зовнішньої диференціації», пов’язаний з організацією
навчання певної «учнівської категорії», сформує для цієї категорії учнів
критерії педагогічного супроводу – параметри «внутрішньої диференціації» з
урахуванням:

державних

вимог

(освітній

стандарт),

спрямованості, особистісного й соціального запитів, вибору.

регіональної
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Диференціація профільного навчання спрямована на створення вибору
можливостей для реалізації «індивідуальних навчальних програм учнів» за
умови задоволення їх інтересів, здібностей і нахилів, з урахування освітніх і
професійних запитів та в зв’язку із суспільним замовленням (Самодрин А.
[531, с. 122] за Палтишевим М. [461]).
Диференційований підхід у вихованні є невід’ємним від реалізації
навчальної функції – це деякий проміжний стан між фронтальною виховною
роботою (із колективом вихованців) й індивідуальною роботою з кожним
учнем.

Завдання

диференційованого

підходу

у

вихованні

тісно

перемикаються із завданнями особистісно орієнтованого навчання, є базовим
для реалізації профільного навчання у закладах загальної середньої освіти.
Лише для аналізу, диференційований підхід у вихованні в профільній школі
ми помічаємо окремо в складі освітньої діяльності – «індивідуальноособистісним виховання» – процес, при якому, у залежності від складності,
розв’язується «певна педагогічна проблема» і при цьому обіймається «певна
категорія учнів» на засадах диференціації – знання індивідуальних
відмінностей учнів, а також урахування палітри багатогранності природи
людини відбуваються як цілісності.
Диференційований

підхід

в

освітньо-виховній

частині

реалізує

завдання профільної школи супроводу здобувача освіти певною освітньою
траєкторією, спираючись на відбір і добір змісту освіти, методів навчання,
організаційних форм навчання й виховання з метою активної соціалізації
випускника.
Основою культурологічного підходу є аксіологія – наука про цінності і
ціннісну структуру світу. Цей підхід розглядає взаємодію людини з
культурою як системою цінностей, виховання – для прилучення до
культурного каналу, потоку культури.
Тож з позиції аксіології профільне (варіативне) навчання акумулює в
собі складне системне утворення, яке є впорядкованою сукупністю
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загальнолюдських

ідей,

професійно-ціннісних

орієнтацій

і

якостей

особистості, універсальних засобів пізнання й гуманістичної технології
педагогічної діяльності.
Водночас видовий набір змісту профільної освіти незаперечно прагне
до світового освітнього ядра – відображення культури, певного культурного
феномена у єдиності ідей людства, спрямованого у майбутнє, – та
варіативного змістового доробку, який би інтегрував до «колективного»
людства як поля значущих цінностей.
Спираючись на педагогічну методологію як на засіб самоорганізації,
педагогічний працівник бачить «власний сигнал» так: методологія науки
(методологічний

компонент

системи

знань),

методологія

наукового

педагогічного дослідження (ієрархічна система методів), методологія
практичної педагогічної діяльності (система методів організації різних видів
діяльності

учнів),

методологія

навчальної

діяльності

(способи

самоорганізації навчання) (Самодрин А. [531, с. 134] за [571]).
Особистісно-праксеологічний підхід до освітнього процесу розглядає
діяльність з різних аспектів: інтелектуальна, прикладна, моральна, духовна;
освіта – засіб цілеутворення культурної колективно-розподіленої діяльності.
Професійне самовизначення є процесом формування ставлення особистості
до суб’єкту професійної діяльності в інтересах адаптації до життя в умовах
профільно-антропотизованої геосистеми, забезпечує певну особистіснопраксеологічну парадигму системи освіти.
Показниками самовизначення особистості можуть бути:
а) сформовані інтереси (аморфні, широкі, стрижневі) до певного виду
діяльності (людина-людина, людина-природа, людина-техніка, людинахудожній образ, людина-знак);
б) визначені задатки, здібності, нахили особистості здобувача освіти;
в) установлені особистісні відмінності;
ґ) зіставлені бажання й можливості особистості;
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д) обраний заклад загальної середньої освіти;
ж) навчальний клас, група (колектив);
з) карта професійних пропозицій від закладів вищої освіти тощо;
к) професійний план або кілька його варіантів.
Індивідуалізація – це організація такої системи взаємодії між
учасниками процесу навчання, при якій найбільш повно використовується
індивідуальні особливості кожного, визначаються перспективи подальшого
розумового розвитку й гармонійного вдосконалення особистісної структури,
відбувається пошук засобів, які б компенсували наявні недоліки й сприяли б
«формуванню індивідуального стилю діяльності майбутнього спеціаліста».
Навчання на основі індивідуалізації здобувача освіти сприяє формуванню
таких

якостей:

самостійність,

ініціативність,

творчість,

упевненість,

захоплення, дослідницький стиль діяльності, культура пошуку й праці.
Індивідуалізація разом із соціалізацією утворюють дві тенденції у
формуванні й розвитку особистості, вони діалектично взаємозв’язані й
доповнюють одна одну [127, с. 69–71].
Отже,

принцип

методологічному

варіативності

рівні

як:

освіти

осмислюється

диференційований

підхід

до

нами

на

навчання;

диференційований підхід у виховному процесі; культурологічний підхід до
системи

освіти; особистісно-праксеологічний

підхід

до навчання та

освітнього процесу загалом; індивідуалізація в навчанні.
Ціннісно-цільова спрямованість принципу варіативності освіти дає
змогу реалізовувати особистісні освітні траєкторії на основі вибору змісту
освіти над предметами навчання. Цим здобуваються: якісна освіта як
переконання, гідність, рівноправність різнобічної профільної підготовки,
свобода

волі,

толерантність

у

стосунках,

культурна

спрямованість

компонент

варіативності

різноманіття, самовдосконалення, саморозвиток.
Діагностичний
освіти передбачає:

змістово-процесуальний
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1) варіативний компонент змісту навчання вжити як чинник оптимізації
розвитку системи освіти України;
2) допрофільну підготовку здобувачів освіти чинити в світлі вибору
варіанта профільного навчання, вважати вагомим

чинником соціалізацію

випускника закладу загальної середньої освіти;
3) застосування дидактичних принципів формування і реалізації
варіативного компонента змісту освіти;
4) оперування дидактичними функціями курсів за вибором для
здійснення допрофільної підготовки і профільного навчання з виробленням
критеріальних показників ефективного розвитку системи освіти як варіанта
навчання;
5) моделювати організаційно-педагогічні умови реалізації варіативного
освітнього компонента на стадії допрофільної підготовки і профільного
навчання.
Методичний рівень принципу варіативності навчання або модульності
дидактичних одиниць передбачає імплементацію до змісту навчального
предмета (інваріантна складова), що вивчається, додаткового матеріалу (або з
використанням змісту помежованого курсу за вибором), вибудовуючи весь
матеріал у логіці наскрізності і цілісності змісту освіти (дидактичного
циклу). При цьому варіативність може бути як у напрямі зменшення обсягу
варіацій (зміст розгортається), так і в напрямі збільшення обсягу варіацій
(зміст згортається).
Із аналізу дидактичної літератури ми помітили, що смислом
варіативності для окремого навчального предмета виступає його наближення
до

особистості

здобувача

освіти

як

умови

саморозвитку

(до

індивідуальності). Таке наближення було досить переконливо розкрито
І. Якиманською як ідея побудувати особистісно орієнтоване навчання –
особистісно-орієнтоване навчання має забезпечити розвиток і саморозвиток
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особистості здобувача освіти як суб’єкта пізнавальної та предметної
діяльності (у синтезі), де:
– навчання має забезпечувати кожному здобувачеві (спираючись на
його здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід)
можливість реалізувати себе в різних (обраних добровільно) видах
діяльності;
– зміст освіти, дидактичні засоби й методи організовуються так, щоби
здобувач освіти зміг вибирати предметний матеріал;
– освіченість стає найважливішим засобом становлення духовних та
інтелектуальних якостей здобувача освіти і має бути основою сучасної
освіти;
– освіченість формує індивідуальне сприйняття світу;
– особистісно

орієнтоване

навчання

будується

на

принципові

варіативності [638; 639; 641].
Варіативність навчання передбачає варіативність освіти в процесі
особистісно орієнтованого навчання. Цей ефект досягається умовою
здійснення

профільної

диференціації

навчання

на

змістовому

й

процесуальному рівні – змістово-процесуально.
Водночас

варіанти

протікання

профільного

навчання

характеризуються:
– багаторівневістю й варіативністю навчальних планів і освітніх
програм, змісту освіти;
– використанням різноманітних технологій;
– наданням можливості здобувачеві освіти вільно вибирати навчальний
предмет, змінювати вид діяльності;
– використанням інтегративного підходу при вивченні обов’язкових
предметів із можливістю активного включення творчого начала в навчальний
процес.
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Принцип варіативності навчання передбачає процес навчання у
єдиному освітньому просторі (простір певної педагогічної діяльності –
обсяг реалій і реальностей):
• зміст освіти;
• методи навчання;
• організаційні

форми

навчання

(форми

організації

освітньої

діяльності);
• емоційно-ціннісний компонент навчання;
• профільно-диференційовані пізнавальні інтереси тощо.
Варіативне навчання є доречним для системи шкіл (місто, селище
міського типу) і може здійснюватися на засадах як міжшкільного, так і
шкільного профільного навчання на кількох навчальних рівнях:
• нормативний (загальний – державний освітній стандарт: обов’язкове
навчання й поглиблене навчання);
• наднормативний (творчий – глибинний зміст, спектр предметів
позатрадиційний).
Шкільна

профільна

освіта

складає

міжкласну

варіативну

та

внутрішньо-профільну варіативну побудови.
Для сільської школи варіативна освіта може здійснюватись у межах
школи (загальна освіта), а за наявності умов (насамперед, економічної
доцільності) може практикуватись до впровадження модель багатопрофільної
школи (поліваріантність).
Варіативне навчання передбачає цілісний варіативний підхід – синтез
особистісно орієнтованого навчання і варіативного навчального змісту освіти
(рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Критерії синтезу особистісно орієнтованого навчання
і варіативного навчального змісту освіти
*Рисунок розроблено автором

Змістово-процесуальний

потенціал

у

проєктуванні

та реалізації

профільного навчання, з огляду на особистісно орієнтований підхід, може
відігравати важливу роль у комплексній структурно-функціональній моделі
проєктування

і

реалізації

варіативного

змісту

освіти

як

складовій

дидактичної системи варіативного навчання у закладі загальної середньої
освіти.
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3.3. Комплексна структурно-функціональна модель проєктування і
реалізації варіативного змісту освіти
Процес модернізації системи освіти старшої школи спирається на
організацію профільного навчання на засадах варіативності.
Комплексна

структурно-функціональна

модель

проєктування

реалізації варіативного змісту освіти подана на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Комплексна структурно-функціональна модель проєктування
і реалізації варіативного змісту освіти
*Рисунок розроблено автором

і
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Комплексна

структурно-функціональна

модель

проєктування

і

реалізації варіативного змісту освіти дала змогу профіль навчання закладу
загальної середньої освіти розглядати як об’єкт (варіант) проєктування
навчання і як систему у цілісному її вимірі. Апробацію комплексної
структурно-функціональної моделі проєктування і реалізації варіативного
змісту освіти здійснено на базі Київської гімназії східних мов № 1, яка була
дослідно-експериментальним

закладом

загальної

середньої

освіти

всеукраїнського рівня у 2012–2019 рр. – тема «Реалізація інноваційної моделі
розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів».
1. Освітній процес.
Освітній процес у закладі загальної середньої освіти – система
організації освітньо-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної
навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні
заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з
трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича
практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення
чи переходи до місця проведення заходів тощо).
Проєктування

цілісного

підходу

щодо

впровадження

варіанту

профільного навчання (варіативність) на методологічному рівні ми розкрили
в п. 3.2. На організаційно-педагогічному рівні освітній процес включає:
1) організацію профільного навчання (за вибором здобувача освіти) як
соціокультурної траєкторії;
2) забезпечення соціокультурної спрямованості змісту освіти на основі
принципів добору змісту освіти з опорою на принцип варіативності освіти
для утвореного вибором здобувачів освіти змістового профілю навчання,
структури змісту профільної освіти, дидактичної спрямованості навчального
предмета (другою і третьою дидактичними задачами), моделювання процесу
засвоєння матеріалу навчального профілю;
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4) забезпечення

процесу

індивідуального

виховання

в

системі

профільного навчання;
5) Психолого-педагогічний супровід варіанту профільного навчання.
«Профіль», «профільна спрямованість» навчання, це, насамперед,
орієнтованість (здатність) особистості обійняти певну сферу діяльності
людини, до якої належить «тип спектра» («спорідненість») професій, які
своєю чергою відповідають (належать) певним «видам-профілям взаємодії»
«людини

й

світу»

(передбачає

структурно-функціональна

модель

навчального змісту). Тож для кожного здобувача освіти у профільній школі
відома шкала цінностей, на яку спрямовано його мотиви.
Отже, один із запропонованих напрямів освіти стане для здобувача
освіти його профільною траєкторією навчання з найвираженішою у його
особистості здатністю саме до «цієї» профільної траєкторії, доповненої
іншими як співдіяльностями – складе індивідуальний стиль (за ієрархією),
тобто здатність діяти в спектрі відносин «людина – світ» провідною
діяльністю – власною певною системою ставлень до світу на конкретному
етапі життя. Це діяльнісне доповнення, «крім видового» відтінку, носить і
родовий (онтологія) – як взаємодію у складі категорії здобувачів освіти:
навчальної групи, класу (спорідненість провідних діяльностей).
2. Цілевизначення освіти.
Необхідною умовою реалізації освітнього процесу закладу загальної
середньої освіти є цільовий супровід, який реалізується як активна фаза в
таких «змістах-обсягах»:
1) філософський компонент змісту освіти;
2) знання про людину й суспільство.
Філософський зміст розпочинає кожний предмет профільної школи, а
також кожний дидактичний цикл, який цілісно вказує на профільну
спрямованість навчання. Як відомо, перед закладами загальної середньої
освіти не стоїть завдання філософської освіти, але опосередковано в процесі
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вивчення основ наук у здобувачів освіти формується певне філософське
бачення світу як багатокомпонентного об’єкта – концептуальне бачення
«себе у світі» і «світу в собі» як суперпозиції.
Філософський підхід для цілевизначення (і цілеутворення) освіти в
цілому

дає

змогу

ініціювати

процеси

самопізнання,

саморозвитку,

саморегуляції під час осмислення реальної дійсності, а також сприяє
формуванню особистісної активно-перетворювальної позиції здобувача
освіти. Сформована у такий спосіб логіка є своєрідною перспективою –
траєкторією розвитку смислів.
Саме така побудова є способом інтегрування освітніх траєкторій
здобувачів освіти засобами систематизації й інтеграції змісту профільного
навчання. Система, наприклад, ліцейного навчання у своєму арсеналі
«бачить» низку технологій, які можуть діяти як засіб підвищення
ефективності освітнього процесу: програмоване навчання, проблемне
навчання, педагогіка співпраці, особистісно орієнтоване навчання тощо.
Знання про людину й суспільство свою активну фазу розпочинають з
філософії і вказують переважно на «внутрішні координати людини», тож у
такий спосіб компонент змісту освіти є перетином «світової людини» і
«внутрішнього світу – світу душі – психології людини», що включає
внутрішній потенціал виробництва «самоорганізації» для «організації»
суспільного життя. Адже, саме «структура особистості», «структура
діяльності»

людини,

передусім,

визначають

головні

контури

змісту

профільної освіти.
Безумовною ознакою цього блоку є спрямованість до глобального
мислення, до культури людства. Здобувачам освіти повідомляються
пропедевтичні знання з гуманітарних наук, які складають матрицю пізнання
світу.
Отже, цим виявляється намір профільної школи сприяти гуманізації
освіти через створення умов для орієнтованості змісту освіти на цінності
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вітчизняної й світової культури. А перебування здобувача освіти в
профільній школі завершується своєрідним людинознавчим світоглядом,
сформованим на теоретико-ідейній основі суспільних наук, на прогресивних
надбаннях світової й національної світоглядної культури.
Теоретико-практичні засади такого змісту слугуватимуть виробленню
своєї світоглядної культури для пошуку смислу життя – творення власної
думки. Підкреслимо, що «не скороченням числа змістових» елементів, а
лише

«згорнутістю/розгорнутістю»

маємо

оперувати

для

побудови

стрижневого змісту освіти профільного навчання. Це ж стосується й
окремого предмета.
У цьому контексті суб’єкт-суб’єктна взаємодія у закладах загальної
середньої освіти є чинником розвитку особистості [88] і має спрямовуватися
на «соціалізацію та самовизначення особистості здобувача освіти, має
розвиватися

за

освітньо-цільовими,

гносеологічними,

аналітично-

синтетичними, компетентнісними, аксіологічними, акмеологічними, оціннорефлексійними та іншими компонентами» [342, с. 139].
У процесі формування компетентного здобувача профільної освіти
доцільно застосовувати такі методи розвитку волі та емоційної сфери,
зацікавленості і рефлексії, мислення і комунікативних навичок, пам’яті і
пізнавального інтересу здобувача освіти як: бесіда; демонстрація; дискусія;
ілюстрація; лекція; пізнавальна гра; програмоване навчання; робота з
книгою; ситуативний контроль (за І. Підласим) [472].
У зв’язку з цим виокремлюємо низку чинників розвитку компетентного
здобувача профільної освіти (рис. 3.3).
3. Дидактична модель варіативного навчання.
Діє як форма профільного навчання – охоплення категорії здобувачів
освіти спорідненою інтелектуальною й прикладною діяльністю в напрямі
«ремесло – технологія – наука» впродовж (переважно) основної й старшої
школи.
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Рис. 3.3. Чинники розвитку компетентного здобувача профільної освіти
*Рисунок розроблено автором

Із 10-го класу – профільне навчання – професійно-орієнтований
стабільний освітній процес школи, обраний здобувачем освіти «спектр–
спорідненість» професій забезпечується предметно, курсами за вибором і
факультативно.
Будь-який предмет навчального профілю містить усі елементи
соціального досвіду в різному стані «згорнутості/розгорнутості» наукового
знання. Будь-яка освітня галузь профільної школи, своєю чергою, буде
наділена такою самою властивістю, як «універсальністю». З 10-го класу – у
складі профільного навчання матимемо структуру: «знання про світ і способи
діяльності», «знання про способи здійснення профільної діяльності», «досвід
здійснення

способів

профільної

діяльності»

діяльності, досвід емоційно-ціннісної діяльності).

(синтез:

досвід

творчої
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4. Змістова модель предметного забезпечення.
У ході моделювання схеми навчального предмета профільної школи
необхідно бачити його в «загальноосвітньому» і «професійному» вимірах, а
також у вимірах можливостей особи, яка обирає. Тобто – навчальний
предмет

профілю

є

комплементарністю:

«профільною»

і

«загальноосвітньою» з елементом добору дидактичних одиниць – одночасно.
Одночасно є певним перетином загальної й професійної освіти з динамікою
зростання у напрямі «профіль – професія» на тлі концептосфери особистості.
Відповідно, до провідного компонента, навчальні предмети традиційної
школи поділяються на такі три типи:
1-й тип – провідний компонент «наукові знання» (основи наук): фізика,
хімія, біологія, астрономія, географія та ін.;
2-й тип – провідний компонент «способи діяльності»: іноземна мова,
креслення, фізкультура, трудове навчання, інформатика та ін.;
3-й тип – провідний компонент «художня освіта й естетичне
виховання»: образотворче мистецтво, музика та ін.
Для переходу до системи варіативного профільного навчання і для
обґрунтування моделі навчального предмета профільної школи було
розгорнуто «тип 2» – «способи діяльності», запропонований І. Журавльовим,
Л. Зоріною

для

загальноосвітньої

традиційної

школи –

як

«способи

профільної діяльності». У результаті такого підходу встановлено провідні
компоненти профільного навчання для навчального предмета:
1) наукові знання – знання про світ і способи діяльності;
2) профільні наукові знання – знання про способи здійснення
профільної діяльності;
3) способи здійснення профільної діяльності.
У процесі профільного навчання розв’язується «подвійна» дидактична
мета – реалізувати «наукові знання» і «способи діяльності» у контексті з
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«профільними науковими знаннями» і «профільними способами діяльності»,
або ж – навіть потрійна.
У профільній школі в ході реалізації навчальних предметів із
провідним компонентом «наукові знання» характерним стає необхідність
акцентувати навчання на «практичних способах застосування знання»; для
предметів із провідним компонентом «способи діяльності» дуже важливо
мати відповідний «фон» – відповідь, «якими саме знаннями при цьому
оперувати».
Наприклад, на уроці української мови можуть добиратися спеціальні
вправи, диктанти, перекази, твори, що відтіняють певні цінності як результат
певної профільної діяльності, забезпеченої українською мовою. Предмет
математика для природничого профілю може бути й провідним, і тим, що
забезпечує інші предмети (фізику, хімію тощо).
Як правило, усі навчальні предмети змішані, але виділення провідної
профільної діяльності допомагає здобувачам освіти засвоювати їх не лише як
контекст, а осмисленіше, відповідальніше і творчо. Предметам типу «способи
діяльності», таким, як фізкультура, трудове навчання, забезпечених засадами
традиційної школи, у профільній школі стає «тісно». Тому, якщо «фізична
культура» вибрана як профільний навчальний предмет й вивчається на рівні
«способів здійснення профільної діяльності», то, очевидно, потребує
включення

теоретичних

«знань

про

способи

здійснення

профільної

діяльності».
До того ж, у навчальних предметах із певним провідним компонентом
реалізація

нового

змісту

може

здійснюватись

на

загальному

або

поглибленому рівні (нормативний підхід державного стандарту), а також на
наднормативному рівні (для конкурентоспроможності випускника на ринку
праці).
Отже, на уроках фізики, хімії, біології в профільній школі йде
підготовка не лише «фізиків», «хіміків», «біологів», а насамперед певного
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профільного спеціаліста засобами цих наук і доповнень до них. На уроках
трудового навчання готуються «не стільки робітники», як досвідчені
спеціалісти – творці своєї справи, озброєні науково.
При об’єднанні навчальних предметів за їх провідними компонентами в
профільній школі можуть виникати нові предмети (технологія, вступ до
професії тощо). Проте, наголосимо, працюючи із традиційним планом
навчання, затвердженим державою, профільне моделювання в рамках
предмета дає змогу розв’язувати основну задачу профільної школи – за
найменших затрат здобути найкращий результат. У межах навчальних
програм педагогічний працівник формує робочі навчальні програми для
профільного навчання.
Залежно від провідного компонента, кожний предмет профілю може
бути розглянутим під кутом окресленого підходу. Водночас «основа»
предмета видозмінюватиметься залежно від функції навчального предмета в
складі «профілю», носитиме відповідний зміст (профільний) у згоді із
провідним компонентом.
Навчальні предмети із провідним компонентом «наукові знання»
міститимуть

у

собі, окрім домінанти

«загального

знання»,

певний

профільний відтінок – за рахунок розгляду на тлі певної моделі сфери
здійснення способів профільної діяльності.
Навчальні предмети із провідним компонентом «способи здійснення
профільної

діяльності»

підрозділятимуться

за

напрямами-галузями:

«гуманітарна», «технічна», «природознавство», «інформаційна», «культурноестетична» (з 5-го класу).
Перетин предметів із провідними компонентами «наукові знання» і
«способи здійснення профільної діяльності» дають тип – предмети із
провідним компонентом «профільні наукові знання».
Отже, для умов профільного навчання класифікація предметів із
різними провідними компонентами буде такою: 1-й тип – предмети із

295

провідними компонентами «наукові знання»; 2-й тип – предмети із
провідним компонентом «профільні наукові знання»; 3-й тип – предмети із
провідним компонентом «способи здійснення профільної діяльності».
У цілому дидактична система варіативного навчання у закладі
загальної середньої освіти вбирає всі профільні предмети і курси за вибором і
складає певну структуру, якою наскрізно оперує школа, і увиразнює
організаційно-педагогічні

умови

реалізації

змістово-процесуального

потенціалу проєктування варіативного навчання у закладі.
Модель навчання – наповнення процесу навчання видами діяльності
педагогічного працівника і здобувачів освіти. Моделі навчання реалізуються
залежно від етапів процесу навчання й типів предметів.
Модель навчання залежить від шляху пізнання: від абстрактнотеоретичного до конкретного або від конкретно-емпіричного до абстрактнотеоретичного.
Пояснимо дії моделей навчання для різних типів предметів.
1. Для 1-го типу: предмети із провідними компонентами «наукові
знання».
1) Етап процесу навчання: ознайомлення із фрагментом змісту освіти.
Передбачає ознайомлення із фрагментом змісту освіти:
а) через поставлену педагогічним працівником проблему;
б) через розв’язання здобувачами освіти наскрізної задачі як складеної
проблеми в процесі шкільного навчання або на певному його відтинку.
2) Етап процесу навчання: застосування змісту освіти в навчальній
практиці.
Передбачає виконання завдань, вправ, що відтіняють загальнолюдські
потреби.
3) Етап процесу навчання: використання змісту освіти в життєвій
практиці. Використання змісту освіти в продуктивній праці.
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Передбачає глибоке ознайомлення з науковими знаннями і певне
усвідомлення їх суспільної значущості на рівні сформованості профільних
інтересів аж до оволодіння практичною діяльністю.
2. Для 2-го типу: предмети із провідним компонентом «профільні
наукові знання».
Повідомляються додаткові знання про способи здійснення практичної
діяльності залежно від ступеня професійного самовизначення здобувача
освіти та умов реалізації.
1) Етап процесу навчання: застосування змісту освіти в навчальній
практиці.
Передбачає виконання завдань, вправ, що відтіняють профільнодиференційовані інтереси здобувачів освіти: відпрацювання техніки дій,
освоюються вимоги до темпу, ритму, сили рухів, тренується система дій
тощо.
2) Етап процесу навчання: використання змісту освіти в життєвій
практиці.
Використання вмінь у професійній діяльності – робітничій. Часткове
використання вмінь у праці дорослих, у суспільній роботі, у дослідницькій
науковій роботі Малої академії наук тощо. Презентування творчих доробків.
3. Для 3-го типу: предмети із провідним компонентом «способи
здійснення профільної діяльності».
1) Етап процесу навчання: ознайомлення із фрагментом змісту освіти.
Пред’явлення змісту освіти про способи здійснення профільної
діяльності в продуктивній праці. Передбачає знання й початкові вміння із
початків професії. Передбачає також глибоке усвідомлення суспільної
значущості вибраної професійної спрямованості на рівні сформованості
професійних інтересів.
2) Етап процесу навчання: застосування змісту освіти в навчальній
практиці. Передбачає виконання завдань, вправ, що відтіняють способи
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здійснення профільної діяльності: відпрацювання техніки дій, технології,
тренується система дій тощо. Моделюються життєві ситуації.
3) Етап процесу навчання: використання змісту освіти в життєвій
практиці. Використання вмінь у професійній діяльності, у суспільній роботі,
у дослідницькій науковій роботі Малої академії наук тощо. Презентування
творчих доробків. Реалізується запит здобувача освіти на уточнення вмінь,
вироблення стилю діяльності, підходу, навичок і звичок.
До «комплексу основних практичних знань і вмінь» віднесемо набір
освітньо-кваліфікаційних характеристик профільних досягнень здобувача
освіти в середній школі із предметів профілю.
«Комплекс допоміжних знань і вмінь» є доповненням до провідного
компонента предмета, відіграє компенсативну (допоміжну) функцію, а саме
дає змогу профілювати й соціалізувати цей предмет.
У складі «комплексу допоміжних знань і вмінь» можуть бути:
• міжнаукові знання (філософія, методологія, логіка, історія);
• міжпредметні профільні знання – знання з різних предметів певного
профілю;
• міжпредметні обслуговувальні знання – певні допоміжні знання
змісту загальної середньої освіти для супроводу провідного компонента;
• оцінювально-психологічні знання – уможливлюють рівновагу й
здоровий

спосіб

навчальної

діяльності,

забезпечуючи

відповідність

дидактичних ланок навчання умовам реалізації.
Профільна діяльність передбачає певні засоби реалізації: наукові й
прикладні способи діяльності й певні форми організації процесу навчання.
Так, у навчальні предмети «другого типу» безумовно надходять наукові
знання, але вони, на відміну від предметів «першого типу», є допоміжними.
Щодо предметів «третього типу», то їх основу складуть прикладні профільні
знання й уміння і, насамперед, – продуктивні вміння.
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Отже,

навчальний

профіль

як

головний

чинник

моделювання

освітнього процесу в профільній школі становить сукупність змістових
елементів діяльності здобувачів освіти інтелектуального й прикладного
характеру, забезпечує «потік» навчання.
Профільна спрямованість навчання – зорієнтованість на здатність
особистості обійняти певну сферу діяльності людини, до якої належить «тип
спектра» (її) професій.
Профіль веде здобувача освіти профільною траєкторією навчання з
найбільш вираженою в конкретній особистості здатністю саме до «цієї»
профільної траєкторії, доповненої іншими як співдіяльностями.
Згідно

з

вибором

особистості

школа

формує

пропозицію

на

допрофесійну підготовку в умовах об’єднаних територіальних громад, прагне
побудувати навчальний предмет як перетин державного освітнього стандарту
й регіонального компонента змісту освіти (курси за вибором, факультативи,
«театри життя» або спостереження природи).
5. Технологія проєктування варіативного компонента змісту освіти.
В основу розроблення структурно-функціональної моделі застосування
дидактичних технологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного
навчання (рис. 3.4) покладено ідеї педагогіки партнерства у руслі здобуття
профільної освіти та орієнтації на соціалізацію випускників;
• принципи

мовленнєво-мовного,

морального

та

громадянського

виховання здобувачів освіти;
• парадигмальний

особистісно-творчий

компонент

саморозвитку «Я» майбутнього фахівця і громадянина.

з

акцентом

на

299

Рис. 3.4. Структурно-функціональна модель застосування дидактичних технологій
реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання
*Рисунок розроблено автором
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Розроблена

структурно-функціональна

модель

застосування

дидактичних технологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного
навчання дає змогу педагогічним

працівникам

ураховувати основні

детермінанти освітнього середовища [79]:
• шкільні – як навчальні (навчання загальноосвітнім предметам, курсам
за вибором і т.ін.), так і позанавчальні (гуртки, секції; а за карантинних
обмежень – самоосвіта вдома);
• родинно-сімейні (освітні традиції і ставлення до освіти);
• мас-медійні (просвітництво у друкованих та електронних засобах
масової інформації, на телебаченні, радіо та Інтернет-каналах);
• юнацько-молодіжні (пріоритетність освіти і грамотності для цієї
вікової категорії);
• просторово-локалізаційні (безпосередні події у громадських місцях,
магазинах, аптеках, місцях відпочинку і їх обговорення у соціальних
мережах);
• культурно-естетичні (факти, події і явища, пов’язані з пам’ятками
історії

і

культури,

театрами,

музеями,

бібліотеками,

виставками,

заповідниками (віртуальний доступ у т.ч.));
• віртуально-дистанційні (Інтернет-ресурси, соціальні мережі, он-лайн
ігри, стільникові мережі та ін.).
Отже, в основі моделі лежать такі макроблоки: нормативно-дидактичне
забезпечення; особливості змісту освіти за профільно спрямованого
навчання; дидактичні умови реалізації курсів за вибором; дидактичні
технології в умовах профільного навчання; структурні елементи змісту
курсів за вибором. Деталізація кожного з макроблоків є у кількох авторських
наукових працях, що будуть представлені в Електронній бібліотеці НАПН
України.
Структурно-функціональна модель апробувалася на базі Київської
гімназії східних мов № 1 – Асоційованої школи ЮНЕСКО. Це дало змогу
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педагогічним працівникам закладу ураховувати основні детермінанти
освітнього

середовища,

серед

яких

найактуальнішими

віртуально-

дистанційні (наприклад, Інтернет-ресурси, соціальні мережі, он-лайн ігри,
стільникові мережі та ін.).
За цією моделлю можна удосконалювати не тільки зміст варіативного
освітнього компонента чи відповідні технології його реалізації. Низка інших
виокремлених детермінант (у рамках моделі) спонукає до переосмислення
наукових ідей і результатів, пошуку нестандартних рішень у процесі
реалізації профільного навчання.
У контексті функціонального навантаження технологія вказує на
взаємозумовленість педагогічних дій учителя з метою дидактично доцільного
та оптимального застосування певних (науково вивірених) дидактичних
технологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання.
Технологія проєктування варіативного компонента змісту освіти може
стати невід’ємним складником дидактичної системи конкретного закладу
загальної середньої освіти, визначаючи принципи взаємодії «педагогічний
працівник – здобувач освіти», адже вона не порушує єдності предметного
змісту, тобто цілісності його інваріантної і варіативної складових, засобів
пізнання, розвитку і виховання суб’єктів освіти.
Педагогічні працівники щодо технології проєктування варіативного
компонента змісту освіти експериментального закладу (Київська гімназія
східних мов № 1) свідомі того, що варіативне навчання допомагає розв’язати
коло

пріоритетних

освітніх

проблем,

зокрема

тих,

які

стосуються

індивідуалізації освітніх траєкторій здобувачів освіти. Провідна роль у
розвитку дидактичних технологій реалізації варіативного навчання в умовах
профільної школи належить авторській модернізації і створенню навчальних
програм і розробленню курсів за вибором.
Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах
профільного навчання стають баченням педагогічних працівників, дають
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змогу проєктувати результати досліджень освітнього потенціалу здобувачів
освіти,

хоч,

як

зазначають

науковці,

«особливості

впровадження

педагогічних технологій профільного навчання у закладах загальної
середньої освіти залежать від низки об’єктивних освітніх чинників та
готовності педагогічних працівників діяти в реаліях нової української школи.
У цьому контексті профільна освіта має ставати результативнішою, де
інваріантна (а особливо варіативна) складова зумовлюватиме формування у
здобувачів освіти ключових компетентностей» [28, с. 73]
Із метою впровадження профільного навчання створено програми
спеціальних курсів для учнів 10–11-х класів як складові змістової
компоненти структурно-функціональної моделі застосування дидактичних
технологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання
(«Вступ до сходознавства», «Лінгвокраїнознавство Китаю», «Китайська
мова. Практична граматика», «Лінгвокраїнознавство Ірану», «Японська мова.
Практична граматика», «Лінгвокраїнознавство арабських країн» й ін.) [206].
Перевага такої моделі застосування дидактичних технологій реалізації курсів
за вибором та етапі профільного навчання в її організаційній простоті,
завдяки

чому

здобувачі

профільної

освіти

гарантовано

отримують

запланований зміст освіти в рамках визначеного навчального часу.
Ремарка – на жаль, практика фактичного розвитку профільної школи
показує, що пріоритети залишаються за упровадженням організаційних
моделей; має місце зосередженість на створенні умов для глибшого
осягнення сутності управління освітнім процесом, а не на дидактичності
процесів профільного навчання здобувачів освіти.
6. Оптимізація змісту освіти.
Зміст профільної освіти є системою наукових знань, умінь і навичок,
оволодіння якими забезпечує формування у здобувачів освіти наукового
світогляду, умови особистісно орієнтованої перетворювальної діяльності,
спрямованої на відтворення і розвиток людини культури на засадах
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генетичної програми особистості: всебічний розвиток розумових, фізичних
здібностей та системи емоційно-ціннісних відносин до світу як до
багатокомпонентного

об’єкта,

а

також

розвиток

профільно-

диференційованих інтересів з метою максимальної соціалізації та творчої
самореалізації особистості; відтіняє процесуальний характер освітньої
діяльності, включає, крім змісту навчального матеріалу, метод (спосіб, засіб,
форму) реалізації, особистісну самодіяльність та набір генетичних текстів
(умов) її реалізації в напрямі передбачуваного освітнього продукту –
соціальної взаємодії (взаємодіяльності, взаємомислення).
Зміст профільної освіти становить культурний канал для протікання
активної складової траєкторії становлення й розвитку творчої особистості в
напрямі

біосферного суспільства й культури цивілізації; забезпечує

виховання людини, здатної впливати на власну освітню траєкторію,
зіставляючи

її

з

національними

й

загальнолюдськими

цінностями;

уможливлює взаємообумовлений характер діяльнісного, ціннісно-смислового
та компетентнісного підходів побудови; реалізує особистісно орієнтоване
навчання перетином загальної й професійної підготовки на засадах
генетичної програми людини (за: [531, с. 547–548]; [533]).
Оптимізація

системи

варіативного

навчання

потребує

індивідуалізованої концепції закладу загальної середньої освіти, його
статуту, режиму роботи, предметного моделювання навчального профілю,
враховує особливості учнівського контингенту.
«Жорстка» оптимізація притаманна класам високого освітнього рівня
(9–12 класи). Вона передбачає варіацію в рамках традиційного державного та
регіонального компонентів змісту освіти, а також інтеграцію непрофільних
курсів та диференціацію (розгалуження) профільних курсів змісту освіти.
Вивчення способів реалізації профільної діяльності передбачається в
старшій школі з погляду концентрів (сфер):
а) сфера життя: комплекс загальнолюдських знань і вмінь;
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б) сфера виробництва: комплекс допоміжних знань і вмінь;
в) сфера

освітньо-прикладної

діяльності:

комплекс

основних

практичних знань і вмінь.
Вивчення способів реалізації профільної діяльності в школі на рівні
метасфери здобувача освіти (сфера життя: комплекс загальнолюдських знань
і вмінь) ставить завдання добору певного змісту наукового знання (про
повідомлене

вище)

побудовою

культурного

каналу

особистості

як

послідовності сходжень до сучасних і ймовірно в майбутньому необхідних
надбань особистості.
Оптимізацією

змісту

освіти

профільної

школи

є

максимально

соціально-адаптований профільний трьохрівневий зміст освіти не нижчий за
державний рівень за базисом, створений у відповідності до спектра вибору
навчання, що враховує умову регіону, об’єднаної територіальної громади.
Оптимізація змісту освіти передбачає творчий характер роботи
педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників у рамках
кафедр закладу загальної середньої освіти як лабораторій із розроблення та
вдосконалення персоніфікованого навчання.
У рамках відведеного державного компонента кількості навчальних
годин педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти здійснюють
низку трансформацій змісту освіти: згорнутість/розгорнутість навчального
матеріалу.

Передбачається

відповідне

поглиблення

змісту

освіти,

диференціація навчання суголосна з інтеграцією освіти (об’єднанням
предметів, які доповнюють «таке поглиблення» до цілісності моделі
особистості), тенденцію руху від цілісної наукової картини світу до цілісної
особистості.
Зміст навчання профільної школи враховує професійну спрямованість
як систему досягнень здобувача освіти. У межах школи через зміст
профільної освіти відбувається формування професійного покликання: 10–12
класи – етап профдетермінації.
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За характерними окресленнями умовного психологічного портрету
класу або групи здобувачів освіти, на засадах провідної діяльності
формуються навчальні групи (профільні контингенти) школи, добирається
зміст навчання, темп навчання, класний наставник, педагогічні працівники і
т.ін.
За такого підходу будуть враховані інтереси більшості здобувачів
освіти, а отже, більшою мірою проявиться їх індивідуальність, посиляться
когнітивні мотиви учіння, ефективнішою буде соціальна додіяльність.
Оскільки одним із головних завдань профільної школи є соціалізація
здобувачів освіти та підготовка їх до самостійного життя, це дасть змогу
особистості надалі набути достатньої стійкості: стати професіоналом і
оволодіти смислом життя.
Загальнодидактичні й організаційні принципи, на засадах яких має
функціонувати множина профільних шкіл, ми встановили такі:
1) науковості змісту навчання й виховання, доступності з урахуванням
індивідуальних можливостей здобувача освіти;
2) особистісного вибору змісту освіти здобувачем освіти;
3) наочності в навчанні;
4) відповідної продуктивної діяльності в рамках фуркації (змістової
навчальної ланки);
5) зв’язку навчання із продуктивною працею та життям;
6) систематичності навчання;
7) системності;
8) свідомої й творчої активності здобувачів освіти;
9) міцності засвоєння знань, умінь і навичок;
10) диференційованого підходу до здобувачів освіти, розвивального та
виховувального характеру навчання;
11) поваги
вимогливістю;

до

особистості

дитини

у

поєднанні

з

розумною
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12) диференціації темпу проходження змісту освіти;
13) поваги до особистості педагогічного працівника;
14) партнерства здобувача освіти, педагогічного працівника, батьків у
досягненні цілей навчання; циклічності навчання та ін.
15) компетентності усвідомлення цілісності;
16) гуманізму і гуманітаризму переконань і вчинків.
Принцип

оптимізації

в

управлінні

школою

–

це

насамперед

забезпечення оптимального режиму організації освітнього процесу, доцільно
здійснюваної в рамках його контрольно-аналітичної функції та функції
корекції розвитку навчального закладу.
Оптимальний режим розвитку всіх ланок профільного навчання як
системи є певною рівновагою (основних) відносин: «адміністратор – суб’єкт
навчально-освітнього простору (здобувач освіти)», «адміністратор – об’єктсуб’єкт

навчально-освітнього

простору

(педагогічний

працівник)»,

«адміністратор – об’єкт навчально-освітнього простору (соціум, сім’я,
батьки».
Основна педагогічна функція школи, що визначає саму її сутність,
здійснюється в рамках відносин «педагогічний працівник – здобувач освіти,
здобувач освіти – здобувач освіти». У цьому аспекті оптимізація розвитку
школи складе реалізацію змісту саме цих відносин як відповідний зміст
освіти в ході певного стану процесу навчання – профілю.
7. Психолого-педагогічна основа функціонування системи варіативного
навчання.
На основі аналізу джерел [336; 487] робимо висновок про те, що
визначальною психолого-педагогічною основою функціонування системи
варіативного

навчання є

його фундаментальність, спрямованість

на

забезпечення його цілісності, універсальності знань, розвиток системного
мислення здобувачів освіти, зорієнтованого на синтез різних видів знань,
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формування цілісної наукової картини світу в єдності її гуманітарного і
природничого складників.
Це зумовлює збільшення частки інтегрованих предметів і курсів, у яких
реалізується зміст профільної освіти.
Зміст освіти, наприклад, в академічному ліцеї формується навчальним
закладом відповідно до запроваджуваного профілю навчання. Його основу
складає базовий освітній зміст, визначений Державним освітнім стандартом
для цього рівня освіти, і структурований у системі базових навчальних
предметів, які підлягають обов’язковому вивченню всіма учнями незалежно
від обраного профілю. Кількість таких предметів у навчальному році не
повинна перевищувати восьми.
Кожен базовий загальноосвітній предмет в умовах профільного
навчання може вивчатися на одному з двох рівнів – загальноосвітньому
(мінімально достатньому), або глибше і ширше – профільному (поглиблене
вивчення). Зміст і вимоги до засвоєння базових загальноосвітніх предметів
для кожного з цих рівнів визначають Державний освітній стандарт і
навчальні програми, розроблені й затверджені в установленому порядку.
На загальноосвітньому рівні базовий навчальний предмет може
вивчатися як інтегрований курс або як курс, побудований за модульним
принципом, де кожен модуль реалізує визначений Державним освітнім
стандартом зміст відповідного компонента освітньої галузі.
Профіль навчання визначається змістом, як правило, двох базових
загальноосвітніх предметів або їх модулів, які вивчаються на профільному
рівні

(профільні

загальноосвітні

предмети),

та

решти

базових

загальноосвітніх предметів, що вивчаються на загальноосвітньому рівні, а
також курсів за вибором (спеціальних курсів і факультативів), які визначені
варіативним освітнім складником навчального плану.
Зміст курсів за вибором зумовлений їх основними функціями у системі
профільного навчання.
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Спеціальні курси передбачають поглиблення і розширення змісту
окремих розділів профільних (а за потреби і непрофільних) предметів або
містити додаткові розділи; дають змогу здобувачів освіти ознайомлюватися з
новими галузями знань, не представленими у змісті профільних і
непрофільних предметів, але орієнтованими на майбутню професію з
обраного профілю; слугувати одним і засобів формування цілісної картини
світу на основі узагальнення та інтеграції знань, здобутих у процесі навчання
тощо.
Факультативні курси покликані сприяти задоволенню індивідуальних
пізнавальних інтересів та освітніх потреб здобувачів освіти, які можуть бути
не пов’язані із специфікою обраного профілю навчання, і передбачати,
зокрема, поліпшення загальноосвітньої підготовки з непрофільних предметів
(наприклад, з української або іноземної мов у негуманітарних профілях
навчання), ознайомлення учнів з галузями знань або видами діяльності,
недостатньо представленими у змісті загальної середньої освіти.
Зміст відповідних курсів за вибором може розробляти і затверджувати
в

установленому

використовувати

порядку

заклад

рекомендовані

загальної

навчальні

середньої

програми,

освіти

або

розміщені

у

сформованому з цією метою загальнодержавному реєстрі таких курсів.
У загальноосвітній підготовці здобувачів освіти професійних ліцеїв і
коледжів реалізується лише базовий освітній зміст інваріантного складника.
Профільне навчання двоциклове.
Перший цикл – профорієнтаційний, тривалістю в один рік, покликаний
допомогти здобувачеві утвердитися у виборі напряму профільної освіти або
скоригувати попередньо обраний напрям. Упродовж навчання за цим циклом
здобувач освіти може змінювати академічну профілізацію або напрям
підготовки

за

професією.

предметів,

обов’язкових

профорієнтаційна робота.

Тут

для

переважає

всіх

вивчення

профілів,

а

загальноосвітніх

також

здійснюється
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Другий цикл – профільна підготовка, тривалістю в два роки,
зорієнтована переважно на профільне навчання відповідно до обраного
здобувачем освіти напряму профілізації. У професійних ліцеях, які готують
висококваліфікованих фахівців складних професій, тривалість другого циклу
може перевищувати дворічний термін навчання.
Такий двоцикловий підхід дає можливість більш м’якого переходу до
профільної середньої освіти, особливо тим здобувачам, які ще остаточно не
визначилися в обранні напряму профілізації.
Випускники, наприклад, академічних ліцеїв проходять державну
підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох
предметів: українська мова (обов’язково), математика або один з предметів
суспільствознавчої галузі (обов’язково), предмет з інваріантного складника
навчального плану (за вибором здобувача освіти). За бажанням учень може
обирати додатково ще один предмет для державної підсумкової атестації у
формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Випускники професійних ліцеїв та коледжів проходять державну
підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох
предметів: українська мова (обов’язково), математика або один з предметів
суспільствознавчої галузі (обов’язково). За бажанням учень може складати
додатково ще один предмет у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Ліцеї функціонують як самостійні навчальні заклади. Проте вони
можуть входити в комплекси або об’єднання з іншими навчальними
закладами або діяти при університетах.
Реалізація освітніх програм профільного навчання академічного
спрямування може здійснюватися на основі міжшкільної взаємодії шляхом
створення базових (опорних) ліцеїв, у яких створюються динамічні профільні
групи відповідно до потреб здобувачів освіти, а також завдяки мережевій
взаємодії різних закладів освіти регіону – позашкільних навчальних закладів,
районних чи міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, дитячих
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спортивних закладів, натуралістичних станцій тощо. У базових (опорних)
академічних ліцеях, які мають необхідну навчально-матеріальну базу й
кадрове забезпечення, можуть створюватися міжшкільні класи (групи) для
вивчення здобувачами освіти навколишніх навчальних закладів профільних
предметів і спеціальних курсів, у тому числі за дистанційною формою
навчання.
8. Освітній продукт закладу загальної середньої освіти (за проєктом
Концепції середньої загальноосвітньої школи України, 2015 [336]).
Академічний ліцей надає повну загальну середню освіту за певним
спрямуванням профілізації відповідно до галузей знань або освітніх галузей,
готуючи випускників до продовження навчання на вищих рівнях освіти. Його
метою є задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, зумовлених
орієнтацією на майбутню професію і подальше її здобуття у вищих
навчальних закладах.
До основних завдань академічного ліцею належать:
– задоволення і розвиток пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей
здобувачів профільної освіти, сприяння їхньому життєвому і професійному
самовизначенню;
– забезпечення можливостей для конструювання кожним учнем власної
освітньої траєкторії;
– цілеспрямована

підготовка

здобувачів

освіти

до

успішного

продовження навчання на наступних рівнях освіти за обраним напрямом
спеціалізації.
Професійний

ліцей

здійснює

професійну

підготовку

з

певної

професії/кваліфікації і надає повну загальну середню освіту. Метою
професійного ліцею є задоволення освітніх потреб здобувачів освіти
відповідно до їхніх нахилів, здібностей і життєвого вибору на основі
поєднання професійної підготовки зі здобуттям повної загальної середньої
освіти.
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Основні завдання професійного ліцею в загальноосвітній підготовці
наряду з професійною є:
– розвиток ключових і предметних компетентностей випускників,
достатніх для забезпечення конкурентоздатності в здобутті освіти на вищих
рівнях;
– створення умов для різнобічного розвитку здобувачів освіти з
урахуванням їхніх здібностей, освітніх потреб та інтересів.
Повну загальну середню освіту можуть надавати також професійні
коледжі, які здійснюють професійну підготовку здобувачів освіти на основі
базової загальної середньої освіти (після 9 класу школи). Професійні ліцеї і
коледжі також можуть здійснювати підготовку фахівців без надання їм
повної загальної середньої освіти, а також забезпечувати підготовку фахівців
на 4-му рівні освіти.
Складові системи проєктування профільного навчання:
1. Наукова спрямованість освітнього процесу.
2. Цілевизначення

профільної

освіти

відбувається

під

кутом

особистісно-соціального вектору самовизначеності особи здобувачів освіти в
умовах варіанту профільного навчання.
3. Дієва дидактична модель варіативного навчання у закладах загальної
середньої освіти дає змогу реалізувати принципи поліваріантності освіти.
4. Змістова модель предметного забезпечення для реалізації змісту
освіти за принципом додатковості-доповнюваності освіти (Самодрина А.):
будь-яка «нова» педагогіка, що претендує на більш глибоке описання
педагогічної реальності й на більш широке коло застосування, ніж «стара»,
має вміщувати «попередню» як граничний випадок.
5. Технологія проєктування варіативного компонента змісту освіти.
6. Забезпечення принципу оптимізації змісту освіти.
7. Психолого-педагогічна основа функціонування закладу загальної
середньої освіти.
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8. Передбачення моделі освітнього продукту і навпаки.
9. Дотримання принципу варіативності освіти.
10. Розроблення й використання діагностичного інструментарію для
моніторингу освітнього процесу і зреалізованості змістово-процесуального
проєктування на етапах удосконалення освітнього процусу.
Варіативне навчання передбачає цілісний варіативний підхід – синтез
особистісно орієнтованого навчання і варіативного навчального змісту
освіти.

3.4. Технологія проєктування варіативного компонента змісту
навчального профілю (профілю навчання) закладу загальної середньої
освіти
Навчання відбувається як цілеспрямований, двосторонній процес
передачі і засвоєння досвіду життєдіяльності – знань, умінь, навичок і
способів пізнавальної діяльності людини, який передбачає своїм продуктом
учіння

як

ключову

компетентність.

Навчання

змістово

як

проєкт

підпорядковується освітній меті і реалізується в процесі навчальної
діяльності. Освітній процес щодо реалізації певного навчального профілю –
це система зорганізованої освітньо-виховної діяльності, в основі якої
знаходиться органічна єдність і взаємозв’язок викладання й учіння;
діяльність, спрямована на досягнення цілей навчання й виховання в рамках
обраного здобувачем освіти профілю навчання.
Для проєктування варіативного компонента змісту навчального
профілю

(профілю

варіативності

навчання)

освіти,

основоположним

передбачений

вважаємо

комплексною

принцип

структурно-

функціональною моделлю проєктування і реалізації варіативного змісту
освіти.
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У результаті – отримуємо певний варіант змісту освіти. Сучасна
педагогіка, оперуючи поняттям «зміст освіти», розглядає його за різними
аспектами і при цьому виявляє певну структурну організацію – предметну
хвилю освіти: перетин академічної і прикладної школи.
Зміст освіти – категорія педагогіки, узалежнена від процесів розвитку
виробництва, науки й культури, а також розвитку дидактики, теорії
виховання, психології й окремих методик. Водночас, дефініція «зміст освіти»
в ході дослідження виявилася досить інформативним явищем – своєрідною
світоглядною основою Я-концепції здобувача освіти.
Варіативний освітній компонент несе значний потенціал позитивного
впливу на загальні й специфічні дидактичні функції формування і реалізації
варіативного компонента змісту освіти, наприклад, на:
• гуманізацію освіти;
• дитиноцентризм;
• інтенсивність стимулювання прояву особистісних новоутворень як
педагогічного працівника, так і здобувача освіти;
• інтеграцію змісту освіти та навчального знання задля соціалізації і
професійної орієнтації здобувачів освіти;
• взаємозв’язок різних форм організації навчання тощо.
З уведенням варіативного освітнього компонента в освітній процес
закладів загальної середньої освіти у змісті допрофільної підготовки і
профільного навчання забезпечується всебічний розвиток особистості,
корекційно-адаптивні та особистісно-розвивальні дії.
Зазначимо,

що

принцип

міжпредметності,

конституйований

на

інтеграції знань, розглядається у взаємозв’язку з усталеним у профільному
навчанні здобувачів освіти предметним принципом та передбачає побудову
змісту освіти з урахуванням міжпредметних знань, що групуються відповідно
до актуальних соціально-культурних й економічних проблем суспільства, а
також практичних завдань і зумовлених ними наукових проблем [153].
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На сучасному етапі розвитку освіти вагомого значення набувають
питання, що стосуються гносеологічної цінності навчальної книги як засобу
реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій
школі, інтеграції змісту шкільної освіти в умовах профільного навчання,
інноваційних підходів до конструювання змісту профільного навчання на
основі міжпредметної інтеграції, гуманізації процесу навчання в сучасній
варіативній школі, теоретико-методологічних засад інтеграції навчальнопізнавальної та самоосвітньої діяльності, активізації творчого потенціалу
учня за умов інтеграції педагогічних технологій, підготовки майбутніх
учителів до процесу формування у здобувачів освіти ціннісно-смислових
орієнтацій, технологій співпраці як шляху реалізації інтеграції в освітньому
процесі,

інтеграції

засобів

інформаційно-комунікаційних

технологій

навчання у процесі формування комунікативної компетентності та ін. [563].
Принцип інтеграції змісту освіти передбачає створення такої структури
освітньої системи, де взаємодіють попередня і наступна освітні ланки за
змістом і навчальними (і дидактичними) технологіями, раціональним
поєднанням диференційованих й інтегрованих навчальних предметів. Це дає
змогу гуманізувати освітню систему та досягти кожному суб’єктові навчання
бажаних і посильних освітніх результатів [544].
Принцип інтеграції навчального знання полягає у формуванні цілісного
світогляду учня через долучення його до сукупності всіх галузей знань та до
розкриття зв’язків між ними. На думку Г. Васьківської, «метапредметний
рівень навчальної діяльності визначають навчальні метапредмети (курси,
теми) – освітні структури, зміст яких групується навколо системи
фундаментальних освітніх об’єктів, що є ключовими сутностями, які
відображають єдність світу. Це вузлові точки основних освітніх галузей,
завдяки яким існує реальна галузь пізнання й конструюється ідеальна
система знань про неї» [80, с. 43].
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На основі здійсненого аналізу «сутності життя, його цілісності,
системності та різнорівневого характеру організації» А. Степанюк
доходить висновку, що фундаменталізацію (а отже, – інтеграцію) «знань
про живу природу доцільно здійснювати з позиції розкриття сутності
життя на основі ідеї його цілісності, системності та ієрархічного принципу
побудови» [562, с. 61].
Отже, різнобічні знання здобувача освіти стосуються одного й того
самого об’єкта, і школяр мусить привести їх у своїй свідомості до цілісності.
В цьому полягає сутність принципу інтеграції у навчанні. Тож педагогічний
працівник має вибудовувати такий спосіб пояснення, який унеможливлює
процес усвідомлення здобувачем освіти будь-яких предметів чи явищ лише
на емпіричному рівні. Натомість здобувач освіти має бути готовим з’ясувати
для себе, з одного боку, породжувальну ієрархію між предметами і явищами,
а з іншого – типи зв’язків між ними, що дасть йому змогу універсально
предметно-перетворювально чинити на засадах такого мислеосягнення [44].
У

контексті

профілізації

школи

знаннєво-орієнтований

підхід

заміщується культуротворчим особистісно орієнтованим на розроблення
змісту освіти. «Розв’язання відповідних мотиваційно-аксіологічних проблем
сприятиме становленню інноваційної особистості» [343].
Осучаснення на цій основі форм навчання в профільній школі –
важливий чинник модернізації освітнього середовища закладів загальної
середньої освіти та ефективної реалізації інваріантного змісту [29] і змісту
курсів за вибором (спеціальних курсів), основні групи яких перелічено у
п. 1.1
Тож, засвоєння змісту освіти як продукту є трансформацією
об’єктивного змісту соціального досвіду в надбання особистості, її власний
зміст. Формування змісту освіти необхідно починати не з рівнів предметів, а
із загальнотеоретичного обґрунтування їх доцільності. Лише за таких умов
перед школярем виникне образ цілі як міжпредметний синтез. Адже
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мислення (учіння) є продуктом міжпредметного миследіяльнісного процесу.
На цій основі повинен розроблятися допредметний зміст освіти, який
ураховував би предмети профілю на синкретичному рівні. Запит учня є
головним смислом продовження освіти. Лише через запит на обсяг і глибину
змісту освіти формується рівень предметного забезпечення, його тривалість й
інтенсивність.
Сучасні заклади загальної середньої освіти зорієнтовуються на
формування

такого

освітнього

середовища,

за

якого

ефективно

функціонуватиме науково-практична система підготовки здобувачів освіти
до вільного та усвідомленого професійного самовизначення. З цього
випливає, що всі дидактичні детермінанти конструювання курсів за вибором
спрямовуються на якнайповніше втілення принципу професійної орієнтації.
Цей принцип полягає у формуванні в здобувачів освіти позитивного
ставлення та щирого інтересу до різних видів професійної діяльності, аби,
протестувати на міцність свою психологічну готовність до активного вибору
конкретної професії. Якщо загалом говорити про структуру принципу
професійної орієнтації особистості, то важливо тримати у полі зору таку
тріаду відносно самостійних принципів, узгодженість яких у процесі
конструювання та реалізації курсів за вибором даватиме тільки позитивний
ефект.
Отже, йдеться про такі принципи:
– принцип професійної інформації (інформування; поінформованості);
– принцип

професійної

консультації

(консультування;

проконсультованість);
– принцип професійного добору (змісту; освітніх технологій – не
дидактичних технологій, а саме освітніх, що є загальнодоступними
здобувачам освіти в добу панування Інтернету і розвивають індивідуальний
інтерес тощо).
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Такі наші міркування спираються на багатий науковий доробок, що
охоплює: систему методів навчання (Лернер І. [380]); проблеми вибору
професії (Барабаш Ю. І Позінкевич Р. [26]); особистість у системі освіти
(Бех І. [44]; Гончаренко С. [118]; Лєдньов В. [374]; Сухомлинський В. [569]);
особливості

організації

профільного

навчання

(Аніскіна

Н.

[8];

Бабанський Ю. [17]; Барановська О. [29]; Бібік Н. [52; 54; 55; 56]; Бурда М.
[70]; Васьківська Г. [84]; Гузик М. [136]; Кизенко В. та ін. [220]; Савченко О.
[520]; Трубачева С. [587]); дидактичні детермінанти формування і реалізації
курсів за вибором (Кизенко В. [220]; Мальований Ю. [410]; Топузов О. [582])
і т.ін.
Ми поділяємо слушну думку науковців про зростання ролі освіти, про
посилення її впливу як на особистість, так і соціум, адже процеси створення і
поширення знань стають ключовими детермінантами розвитку, основним
капіталом як людини, так і суспільства. Тож «парадигмальні зрушення у
сучасній дидактиці спрямовані на розв’язання проблем структурного і
сутнісного навантаження змісту освіти, її цілей, пріоритетів реформування за
динамічних

загальнокультурних

і

загальносоціальних

контекстів,

що

зумовлені процесами глобалізації» [345, с. 133].
Словом, спрямованість освітнього процесу на особистість дитини, що
передбачає створення умови для реалізації кожним школярем своєї освітньої
траєкторії, супроводжується низкою проблем щодо увідповіднення його
навчальним можливостям, запитам, задаткам і здібностям здобувача освіти
[624; 625].
Як незаперечний постав факт породження істотної суперечності між
вимогами держави та суспільства до загальноосвітньої підготовки здобувача
освіти та його освітніми потребами, пріоритетами, ціннісними орієнтаціями
та інтересами. Необхідність подолання цієї суперечності очевидна, адже має
бути

забезпечено

гармонізацію

особистості

здобувача

освіти

та

загальнодержавних вимог до формування його ключових компетентностей. А
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це вказує на потребу вивчення та реалізації принципово нових підходів не
лише до визначення структури змісту загальної середньої освіти, а й до
організації освітнього процесу.
Утім, освітній процес як відкрита система потребує дидактичного
супроводу, професійності педагогічних кадрів, осучаснення матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти, поліпшення іміджу школи
в очах громадськості та інституту сім’ї зокрема. Окреслене коло питань
накладається на дидактичні детермінанти конструювання курсів за вибором
для профільного навчання, а проблема реалізації їх змістового наповнення
покладається на вчителя як самовідданого педагогічного працівника, на його
майстерність і творче мислення (поведінку) у процесі суб’єкт-суб’єктної
взаємодії. Перед закладами загальної середньої освіти країни постала
проблема творення інноваційного змісту навчання і виховання молодого
покоління.
Саме у змісті освіти відображаються ті чинники людської культури, які
сім’я, школа, суспільство передають у спадок новим поколінням. З іншого
боку, навіть випускники школи «переповнені» невпорядкованими фактами
про людину, природу, суспільство, уривками формул і наукових відомостей,
дещо згадують з фізики і хімії, однак не розуміють будови побутового
електричного приладу, не знають специфіки застосування хімікатів. Словом,
починає домінувати «ґаджетне» мислення, шириться «ґаджетна свідомість».
До завдань педагогічних працівників належить знати соціально-культурні
запити суспільства, а отже, розвивати у здобувачів освіти актуальні знання,
практичні вміння і навички. Доволі актуальним є твердження С. Батишева
про те, що «навчання не повинно зводитися до передачі роздрібнених і не
взаємопов’язаних знань і вмінь», а має здійснюватися так, «щоб усе пізнане в
теорії закріплювалося практикою» [32].
Організаційна діяльність здобувачів освіти на курсах за вибором має
певні особливості – якщо здобувачем освіти віддано перевагу курсам за
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вибором відповідно до своїх інтересів, то навчальна діяльність на занятті
вирізняється активністю та інтенсивністю. Це потрібно брати до уваги під
час планування занять, добору тем і видів діяльності учнів. За результатами
опитування 443 учнів профільних класів з’ясовано, що їх вибір профілю
навчання зумовлений бажанням досліджувати явища, які вивчаються. Так,
хіміко-біологічному профілю віддають перевагу 53% учнів, фізикоматематичному і гуманітарному – по 17% відповідно. На вподобання учнів
позитивно впливає не стільки специфіка профільних предметів, скільки зміст
навчальних предметів, що є передумовою раннього (допрофільного)
формування мотивації виконувати дослідження. Заслуговують на увагу такі
факти: попри порівняно високий рівень усвідомленості учнями 10–11-х
класів необхідності здійснювати дослідження для здобуття нового знання
(46% опитаних), лише невелика їх частка (15%) вочевидь зацікавлена
розв’язанням дослідницьких задач. Причину такого явища вбачаємо у
невисокій технологічній готовності школярів до їх виконання. Так, для 11%
опитаних школярів 10–11-х класів хіміко-біологічного профілю спричинює
утруднення аналіз умови задачі, 16% учнів не вміють скласти план її
розв’язання, 18% опитаних використовують метод спроб і помилок. На
думку вчених, діяльнісна форма варіативного змісту посилює засвоєння
здобувачами освіти основного навчального предмета. Річ у тім, що за
варіативного змісту мають чинність функціональні компоненти навчальнопізнавальної

культури

комунікативний,

учнів

–

науково-світоглядний,

інформаційно-дійовий,

навчальний,

ціннісний,
особистісно-

розвивальний (за: [183, с. 10–15]).
Тож особливого розгляду потребують заходи до формування груп
здобувачів освіти для організації і вивчення спеціальних і факультативних
курсів. Визначальною ознакою таких груп є формування їх засобами умінь
учнів співпрацювати, спілкуватися [516, с. 125]. Таке навчання позитивно
впливає на внутрішні установки учнів як здобувачів освіти, і навіть той, хто

320

не визначився з інтересами і не схильний до творчої і пошукової діяльності,
поволі соціалізується у групі, що матиме позитивні результати під час
професійної соціалізації.
Окрім цього, вагома роль належить правильно дібраним раціональним
формам і методам (дидактичним технологіям) проведення занять, що, звісно,
є незаперечними освітньорезультативним важелем.
Водночас фактичні форми і методи проведення занять і нові,
дидактично обґрунтовані з огляду на реформування української школи,
мають передбачатися розробниками та імплементуватись у зміст курсів за
вибором для профільного навчання.
Словом, форми, методи і технології – це ще одна детермінантна
площина конструювання сучасного змісту курсів за вибором. Наразі для
української школи окреслилася перспектива переорієнтації зі знаннєвої
парадигми на компетентнісну з опорою на дослідницьку діяльність
здобувачів освіти.
Проблема організації дослідницької діяльності учнів завжди цікавила
педагогічну науку. Науковці розробляли теоретичні основи формування
розумових дій учнів, засоби управління їх пізнавальною діяльністю,
дидактичні умови набуття ними дослідницьких умінь тощо.
Ефективною формою поєднання теоретичних і практичних занять, на
нашу думку, є діяльність спеціальних і факультативних курсів за вибором і
шкільних гуртків.
Якісний варіативний компонент змісту профільного навчання має
сприяти очікуваній реалізації його завдань. Варіативний компонент, утілений
у змісті курсів за вибором, допоки є важливим засобом індивідуалізації
навчання здобувачів освіти.
Вдало сконструйований зміст курсів за вибором несе значний
потенціал задоволення індивідуальних освітніх потреб школярів.
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Досліджуючи та теоретично обґрунтовуючи дидактичні детермінанти
конструювання змісту курсів за вибором для реалізації їх в умовах
профільного навчання, ми дійшли певних висновків та застережень:
– на новій платформі для розбудови української школи, імплементуючи
оновлюваний варіативний освітній компонент у процес навчання і
виховання,

слід

узгодити

концептуальні

положення

дидактики

з

технологізацією освітньої системи закладів загальної середньої освіти;
– технологізація освітньої системи закладів загальної середньої освіти
мають корелювати з технологізацією процесу наповнення і реалізації курсів
за вибором;
– несистемність використання курсів за вибором і їх низька
затребуваність закладами загальної середньої освіти пов’язана з наявними
управлінсько-організаційними та кадровими чинниками;
– навчальні плани закладів загальної середньої освіти мають
дотримуватись виправданого в їх освітньому середовищі співвідношення
інваріантного та варіативного складників змісту освіти;
– освітнє середовище має розвиватись у науково-практичній системі
підготовки здобувачів освіти до вільного та усвідомленого професійного
самовизначення;
– принцип професійної орієнтації здобувачів освіти на ділі – це
відповідальне формування позитивного ставлення та щирого інтересу учнів
до різних видів професійної діяльності, підтримка психологічної готовності
здобувачів освіти до активного вибору конкретної професії;
– освітній процес у закладах загальної середньої освіти як відкрита
система потребує дидактичного супроводу, професійності педагогічних
кадрів, осучаснення матеріально-технічної бази, поліпшення іміджу школи в
очах громадськості та інституту сім’ї;
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– до завдань педагогічних працівників належить знати соціальнокультурні запити суспільства, а отже, розвивати у здобувачів освіти
актуальні знання, практичні вміння і навички;
– організаційна діяльність учнів має бути активною та інтенсивною; –
діяльнісна форма варіативного змісту посилює засвоєння здобувачами освіти
основного навчального предмета, якість опанування змісту якого визначить
подальшу сферу професійної діяльності;
– раціональність

форм

і

методів

(технологій)

–

освітньо-

результативний важіль, а не дидактична забаганка;
– перспектива переорієнтації зі знаннєвої парадигми на компетентнісну
у шкільній освіті класно-урочну систему «змодернізує» на дослідницьку
діяльність здобувачів освіти.
Реалізація варіативного компонента змісту навчального профілю
закладу загальної середньої освіти передбачає факультативний освітній
процес. Основна спрямованість факультативного навчання – розширення
світогляду здобувачів освіти, їхньої обізнаності з різними сферами
навколишнього світу, людського життя і діяльності, формування на цій
основі пізнавальних інтересів, сприяння самовизначенню особистості.
Його організація не може бути раз і назавжди регламентованою, а
навпаки,

передбачає

широку

варіативність

залежно

від

конкретних

педагогічних умов – характеру змісту самого факультативного курсу, складу
факультативної групи, особистості керівника тощо.
Водночас

вона

має

ґрунтуватися

на

певних

основоположних

принципах, які зумовлені пріоритетними функціями факультативного
навчання на цьому ступені шкільної освіти і відображають його сутність та
специфічні особливості. Для врахування усіх цих особливостей здобувачів
освіти необхідно створити відповідні умови, які передбачають передусім
індивідуальний підхід до кожного з них [84, с. 18].
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Педагогічний працівник має зважати на головну умову добору та
використання наочного приладдя і засобів наочності у навчанні: з’ясувати,
яку конкретну роль мають відігравати наочне приладдя і засоби наочності у
вирішенні навчальних завдань, які дії викличуть в учнів наочне приладдя і
засоби наочності, як співвідносяться дії здобувачів освіти, зумовлені
використанням наочного приладдя і засобів наочності з діями, які мають
виконувати школярі для вирішення навчальних завдань [600, с. 74–75]. Якщо
ці дії не співвідносяться між собою, то наочне приладдя і засоби наочності не
сприятимуть досягненню мети факультативного заняття. Наочний матеріал,
що реалізує ілюстративну функцію, може виконувати також пояснювальну
функцію, тобто не лише ілюструвати зміст знань, а й інтерпретувати,
показувати спосіб дії з матеріалом.
Усі види наочності, використовувані у школі, І. Якиманська зводить до
кількох типів за їх змістом і функціями [642, с. 33–34]:
1) натуральні, речовинні моделі (муляжі, геометричні тіла, макети
різних предметів, технічні зразки), їхні перспективні зображення (фотографії,
художні репродукції);
2) умовні графічні зображення, що різняться формами і змістом
(рисунки, наочні зображення у системі аксонометричних, ізотермічних
проєкцій, розрізи, ескізи, різні технічні й технологічні схеми тощо);
3) знакові моделі (графіки, діаграми, формули, рівняння, окремі
математичні вирази і символи).
Для формування у школярів знань про властивості конкретних об’єктів
ефективно застосовувати наочні зображення або моделі, які подібні до
реальних об’єктів і є простими їх замінниками.
Для

засвоєння

прихованих

від

безпосереднього

сприймання

властивостей і співвідношень, що не випливають із самого існування
предметів, застосовують графічні зображення.
Наразі беруть до уваги два основних моменти:
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1) яку конкретну роль виконує наочний матеріал у засвоєнні об’єкта;
2) у якому співвідношенні перебувають предметний зміст і спосіб його
наочного вираження стосовно об’єкта, що вивчається.
У

практиці

навчання

не

завжди

враховуються

психологічні

відмінності різних видів наочності. Дидактичний принцип наочності
зосереджує увагу лише на доступності, виразності, ілюстративності
зображень. Усе це, звичайно, необхідно, але цього недостатньо. Щоб
вирішити питання, який вид наочності найоптимальніший, треба всебічно
проаналізувати зміст і структуру знань з огляду на функцію, яку наочний
засіб

повинен

виконати.

Так,

за

доброї

нагоди

наочність

може

супроводжувати пояснення нового матеріалу чи бути засобом вирішення
завдань, або випереджати виконання практичних робіт – вимірювальних,
лабораторних, виробничих тощо, чи виконувати функцію самостійного
об’єкта аналізу і перетворення [642, с. 40–41].
Загальновідома роль технічних засобів навчання у підвищенні
пізнавальної активності учнів, ефективності і якості заняття. Однак
педагогічна і методична література застерігає від використання технічних
засобів навчання як самоцілі, їх необхідно органічно поєднувати з наочним
приладдям, керуючись триєдністю: необхідність – доцільність – психологопедагогічна обґрунтованість.
Щоб ефективно застосувати технічні засоби навчання, педагогічний
працівник повинен:
1) знати їхні можливості у викладанні певного навчального предмета;
2) уміти застосовувати технічні засоби навчання у тих навчальних
ситуаціях, де це необхідно;
3) знати фонд технічних засобів навчання, розклад і зміст навчальних
теле- і радіопередач зі свого предмета.
Під час використання наочного приладдя, засобів наочності й
технічних засобів навчання потрібно зважати на вікові й індивідуальні
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особливості учнів, специфіку змісту навчального матеріалу, а також свої
особистісні

якості

(один

учитель

краще

володіє

мовою,

інший

винахідливіший у конструюванні приладів тощо) [600, с. 75].
Комп’ютеризація освітніх закладів нині є неодмінною умовою розвитку
країни. Мультимедійні технології роблять урок і факультативне заняття
наочнішими,

жвавішими,

цікавішими,

сучаснішими.

Використання

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) перетворює вчителя з
авторитарного

транслятора

готових

ідей

на

натхненника,

здатного

розбурхати інтелектуальний і творчий потенціал учня. Демонстраційні
матеріали розробок мають містити відео-, аудіо, фотоінформацію, анімацію,
ілюстрації, які допоможуть дитині засвоїти урок. Серед найкращих елементів
– інтерактивні таблиці, моделі, мультимедійні тренажери, ігри. Такі розробки
дуже важливі для вивчення природничих наук, зазвичай на практичних
заняттях. Адже не завжди на уроці є можливість самостійно провести
потрібний дослід.
Отже, планування факультативних занять із застосуванням наочного
приладдя і технічних засобів навчання передбачає:
• виокремлення навчального матеріалу, для вивчення якого потрібно
застосовувати наочні або технічні засоби, та визначення педагогічних цілей
їх застосування;
• відбір наочного приладдя і технічних засобів, придатних для
вирішення поставленого завдання;
• ознайомлення

з

наочним

приладдям

і

технічними

засобами,

конкретизацію, уточнення завдання їх застосування; визначення місця
відібраного приладдя або технічного засобу у процесі заняття; з’ясування
методики роботи з наочним приладдям, технічними засобами на заняттях.
На нашу думку, система варіативного профільного навчання базується
на твердженні: у закладі загальної середньої освіти має бути створена
система забезпечення здобувачів освіти універсальними знаннями, уміннями
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і навичками, залучення до самостійної діяльності, що уможливить
адекватний

вибір

майбутнього

профілю,

формування

ключових

компетентностей, які визначають якість освіти. Адже, як відомо, сучасна
професійна поведінка залежить від ключових компетентностей і базових
навичок, особистісних якостей, які лежать в основі трудової діяльності.
Ключові компетентності й базові навички складають:
• миследіяльнісні операції;
• міжособистісні стосунки;
• властивість адаптуватися в інформаційному суспільстві;
• оволодіння
(відповідальність,

новими

технологіями,

адекватна

особистісними

самооцінка,

якостями

комунікабельність,

самоорганізація).
Дуже важливо, щоб здобувачі освіти брали участь в діяльності, яка
забезпечує професійне самовизначення.
Навчальний предмет має розв’язувати цю проблему на рівні
концентрів-сфер.
Самовизначенню здобувачів освіти в умовах варіанту профільного
навчання мають сприяти:
– інтеграція освіти і навчання (предметної галузі), позанавчальної
практики соціально-професійного самовизначення здобувачів освіти;
– орієнтованість на створення НОК – навчально-освітніх комплексів
(заклад загальної середньої освіти – заклад вищої освіти – соціальний
інститут);
– реалізація принципу варіативності освіти;
– забезпечення зустрічних зусиль здобувача освіти і педагогічного
працівника, ситуації успіху здобувача освіти у виборі профілю навчання.
Проєктування варіативного компонента змісту навчального профілю
закладу загальної середньої освіти як системи профільного навчання
спирається на передбачення, що регіональна модернізація в Україні матиме
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своєю основою феномен «об’єднана територіальна громада – регіон» як
підґрунтя для гармонізації соціально-економічного розвитку країни.
Навчальний профіль – найголовніший чинник моделювання освітнього
процесу у закладі загальної середньої освіти, визначається арсеналом
дидактичних засобів (мета навчання, методи навчання, форми навчання,
форми організації навчальної діяльності) та насамперед змістом освіти, що
«протікає» в ньому через «рамку особистості» як профільний навчальний
процес, що має філософію освіти, предмети ентропійного ряду (фізика,
біологія, хімія тощо) і предмети антиентропійного ряду (історія, література,
мовознавство, суспільствознавство, економіка, мистецтво тощо).
Навчальний профіль – сукупність змістових елементів діяльності
людини інтелектуального й прикладного характеру, які дають змогу на
засадах поєднання ланок загальноосвітньої й професійної підготовки в
середній школі здійснити супровід певної категорії здобувачів освіти у
напрямі спектра («спорідненості») професій для «особистісно-професійносоціального самовизначення».
Отже, технологія проєктування варіативного компонента змісту
навчального профілю закладу загальної середньої освіти є відкритою
динамічною системою, яка у контексті профілізації школи знаннєвоорієнтований підхід заміщує культуротворчим особистісно орієнтованим над
розробленням змісту освіти.
Сучасні заклади загальної середньої освіти зорієнтовуються нею на
формування

такого

освітнього

середовища,

за

якого

ефективно

функціонуватиме науково-практична система підготовки здобувачів освіти
до вільного та усвідомленого професійного самовизначення.
Цим саме парадигмальні зрушення у сучасній дидактиці будуть
спрямовані на практичне розв’язання проблем структурного і сутнісного
навантаження змісту освіти, її цілей, пріоритетів реформування за
динамічних

загальнокультурних

і

загальносоціальних

контекстів,

що
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зумовлені процесами глобалізації. Саме у змісті освіти відображаються ті
чинники людської культури, які сім’я, школа, суспільство передають у
спадок новим поколінням.
Організаційна діяльність здобувачів освіти за їх вибором має певні
особливості – відповідати пізнавальним інтересам, тоді й навчальна
діяльність

на

занятті

вирізняється

активністю

та

інтенсивністю,

взаємопорозумінням і взаємодією.
Ефективною формою поєднання теоретичних і практичних занять, на
нашу думку, є діяльність спеціальних і факультативних курсів за вибором і
шкільних гуртків.
Якісний варіативний компонент змісту профільного навчання має
сприяти очікуваній реалізації його завдань.
Варіативний компонент, утілений у змісті курсів за вибором, допоки є
важливим засобом індивідуалізації навчання здобувачів освіти.
Реалізація варіативного компонента змісту навчального профілю
(профілю

навчання)

факультативний

закладу

освітній

загальної

процес,

середньої

основна

освіти

спрямованість

передбачає
якого

має

передбачати розширення світогляду здобувачів освіти, їхньої обізнаності з
різними сферами навколишнього світу, людського життя і діяльності,
формування на цій основі пізнавальних інтересів, сприяння самовизначенню
особистості.
Значна роль у підвищенні пізнавальної активності здобувачів освіти
належить технічним засобам навчання. Тому комп’ютеризація освітніх
закладів нині є неодмінною умовою розвитку країни.
Система варіативного профільного навчання в цілому базується на
твердженні: у профільній школі має бути створена система забезпечення
здобувачів освіти функціональним навчальним профілем – найголовнішим
чинником моделювання освітнього процесу.
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Висновки до третього розділу
Нинішня шкільна освіта ще не достатньо адаптована до потреб
сучасних учнів. Водночас освітня система має стимулювати зміни в сферах
освіти, науки, культури, економіки, техніки, суспільства, у відносинах
людини і суспільства. Тому зусилля педагогічної науки і практики
зосереджено на формувальному потенціалі освіти, на її здатності розвивати в
людини волю до життєтворчості, інтерес до самопізнання і самовизначення.
Щоб досягти цієї мети, треба подолати одноманітність, усередненість і
безсуб’єктність школи.
Сучасні

тенденції

розвитку

дидактичної

системи

варіативного

навчання простежуються у низці державних документів (Закони України
«Про освіту» (2017 р.), «Про загальну середню освіту» (1999 р.), «Про повну
загальну середню освіту» (2020 р.), Постанова Кабінету Міністрів України
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру
і 12-річний термін навчання» (2000 р.), Національна доктрина розвитку
освіти (2002 р.), Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти (2004, 2011 рр.), Державний стандарт базової середньої освіти
(2020 р.), Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006–2010 рр.,
Концепція профільного навчання в старшій школі (2003, 2009, 2011 рр.),
Концепція профільного навчання в старшій школі (проєкт 2014 р.),
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. та ін.), де
закладено нові підходи до організації освіти у закладах загальної середньої
освіти.
Під час дослідження сучасних тенденцій розвитку дидактичної системи
варіативного навчання і, відповідно, дидактичних умов формування і
реалізації варіативного компонента змісту освіти в старшій школі виявлено,
що традиційна організація освітнього процесу потребує оновлення та
модернізації, адже мають місце:
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• непослідовність державної стратегії з формування і реалізації функцій
варіативного освітнього компонента, нестабільність навчальних планів,
проблеми фінансування тощо;
• недостатня підготовка управлінських кадрів (методичних служб,
керівників закладів освіти) з питань керівництва і контролю за формуванням
і реалізацією варіативного освітнього компонента; недостатній рівень
аналітико-прогностичної діяльності керівників закладів освіти з питань
регіонального та шкільного освітнього компонентів;
• слабка готовність педагогічних працівників і випускників закладів
вищої освіти до викладання предметів, курсів варіативного освітнього
компонента;
• недостатня кількість цільових курсів для педагогічних працівників з
проблем варіативного освітнього компонента;
• незабезпеченість обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти та закладів загальної середньої освіти методиками соціальнопсихологічного моніторингу, діагностичним інструментарієм для виявлення
потреб, здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти, їх
орієнтацій, що є необхідним для реалізації особистісно орієнтованого
навчання;
• недостатнє

навчально-методичне

забезпечення

варіативного

освітнього компонента;
• несистемність

у

розробленні

змісту

варіативного

освітнього

компонента;
• відсутність належного матеріального та морального заохочення
авторів навчально-методичних матеріалів для предметів і курсів за вибором;
• невідпрацьованість процесу організації (і технології) експертизи
навчально-методичних матеріалів, які розроблялись закладами загальної
середньої освіти;
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• обмеженість пропонованої здобувачам освіти тематики предметів,
курсів різної спрямованості (наявна тематика спрямовувалась переважно на
розширення змісту державного освітнього компонента, а не враховувала
індивідуальні запити і потреби здобувача освіти; превалювання «педагогічної
моди»

у

визначенні

тематики

предметів,

курсів

за

вибором

та

факультативних курсів, що стосувалась іноземних мов та інформатика у
початковій школі, маркетингу та менеджмент у старшій; невідповідність
матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти призначенню
варіативного

освітнього

компонента

(відсутність

мережі

профільних

майстерень, студій, клубів, гурткових кімнат, спортивних і хореографічних
залів тощо);
• недостатність урахування професійної спрямованості здобувачів
освіти з огляду на їхні здібності тощо.
Переважає традиційна орієнтація на прив’язування курсів за вибором і
факультативів до обов’язкових навчальних предметів. Не враховується, що
через поглиблення процесів диференціації навчання, виокремлення різних
його напрямів, упровадження профільного навчання цей процес може бути
забезпечений повніше спеціальними курсами. Тобто, у шкільній практиці ще
не відбулося переосмислення нового статусу курсів за вибором і
факультативів у системі форм диференційованого навчання і необхідної
переорієнтації, розширення їх змісту. Ефективність таких занять суттєво
залежить від рівня методичної підготовки педагогічного працівника до їх
організації і проведення.
Серед сучасних тенденцій розвитку дидактичної системи варіативного
навчання: необхідність досягати збалансованості між загальноосвітньою і
власне профільною спрямованістю навчальних предметів і курсів за вибором,
у яких реалізується зміст освіти в старшій школі; визнання курсів за вибором
основним педагогічним засобом, який забезпечує варіативність навчання у
закладах загальної середньої освіти; зважання на характер, динаміку
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різноманітних
профільної

загальнонаукових

освіти;

і

професійних

забезпечення

інтересів

здобувачів

структурно-функціональної

єдності

елементів базового і варіативного компонентів змісту освіти; збалансування
науково-методичного,

нормативно-правового,

матеріально-технічного

і

кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти; комбінування
компонентів інваріантної і варіативної складових з огляду на способи його
реалізації в освітньому процесі, що детермінується профілем (профілями)
закладу загальної середньої освіти та ін.
Розроблена

комплексна

структурно-функціональна

модель

проєктування і реалізації варіативного змісту освіти визначає дидактичну
модель варіативного навчання у закладі загальної середньої освіти як
головний чинник оптимізації змісту освіти, що через фактичний (наявний)
зміст профільної освіти впливає на освітній процес закладу загальної
середньої освіти у такий спосіб, що психолого-педагогічна основа закладу
загальної середньої освіти як інституційної системи сприяє досягненню
кінцевого освітнього результату – компетентного випускника.
Модель

забезпечує

реалізацію

загальних

дидактичних

функцій

варіативного освітнього компонента (інноваційного навчання; забезпечення
структурно-функціональної єдності елементів змісту базового і шкільного
освітнього компонентів; забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту
освіти; культурологічна функція шкільної освіти; забезпечення всебічності
розвитку

особистості;

корекційно-адаптивна

функція;

особистісно-

розвивальна функція; функція здатності учня до самостійного засвоєння
знань, інформації; забезпечення навчання і виховання на основі природних
здібностей; функція системи навчання; соціальна та інформаційна функція)
та специфічних дидактичних функцій варіативного освітнього компонента в
старшій школі (індикаторна, стабілізації і доповнення, каталізу, орієнтації,
забезпечення профільного навчання), що, своєю чергою, детермінують
загальні дидактичні принципи формування і реалізації варіативного

333

освітнього компонента в старшій школі (гуманізації і демократизації освіти;
розширення сфери спілкування; принцип інтенсивного стимулювання прояву
особистісного чинника вчителя і учнів; принцип професійної орієнтації) і
специфічні дидактичні принципи формування і реалізації варіативного
освітнього компонента в старшій школі (забезпечення єдності системи
загальної середньої освіти; принцип конструювання блоків («блоковий»
принцип); принцип профільного навчання).
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія пронизує взаємозв’язки «змістова модель
предметного забезпечення» – «принцип варіативності освіти» – «технологію
проєктування варіативного компонента змісту освіти» – «діагностику
використання змістово-процесуального потенціалу у процесі проєктування і
реалізації профільного навчання». Тож освітній процес як відкрита система
потребує дидактичного супроводу, професійності педагогічних кадрів,
осучаснення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти,
поліпшення іміджу школи в очах громадськості та інституту сім’ї зокрема.
Окреслене

коло

питань

накладається

на

дидактичні

детермінанти

конструювання курсів за вибором для профільного навчання, а проблема
реалізації

їх

змістового

наповнення

покладається

на

вчителя

як

самовідданого педагогічного працівника, на його майстерність і творче
мислення (поведінку) у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Варіативність навчання передбачає варіативність освіти в процесі
особистісно орієнтованого навчання. Принцип варіативності навчання
охоплює процес навчання у єдиному освітньому просторі: простір певної
педагогічної діяльності – обсяг реалій і реальностей. Варіативне навчання є
доречним для системи

шкіл (місто, селище

міського

типу) може

здійснюватись на засадах як міжшкільного, так і шкільного профільного
навчання на кількох навчальних рівнях: нормативний (загальний –
державний освітній стандарт: обов’язкове навчання й поглиблене навчання)
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та наднормативний (творчий – глибинний зміст, спектр предметів
позатрадиційний).
Технологія проєктування варіативного компонента змісту навчального
профілю закладу загальної середньої освіти має бути відкритою динамічною
системою, що діє за правилом: у закладі загальної середньої освіти має бути
створена адекватна система забезпечення здобувачів освіти універсальними
знаннями, уміннями і навичками, залучення до самостійної діяльності, що
уможливить адекватний вибір майбутнього профілю, формування ключових
компетентностей, які й визначають і якість освіти, і освітній результат. Тож
навчальний профіль визнаємо найголовнішим чинником моделювання
освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти.

Зміст розділу викладено у таких працях автора: [82; 85; 86; 87; 197;
203; 206; 212; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223 224; 234; 258;
259; 260; 261;279; 288; 295; 296; 302; 303; 313; 314; 416; 650].
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РОЗДІЛ 4
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО РЕСУРСУ
В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ ВАРІАТИВНОГО НАВЧАННЯ
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У розділі окреслено проблеми проєктування варіативного компонента
змісту освіти у процесі функціонування дидактичної системи варіативного
навчання; цілевизначення варіативного навчання у системі допрофільної
підготовки

як

чинник

організаційно-педагогічні

ефективної
умови

реалізації

реалізації

профільної

варіативного

освіти;

освітнього

компонента на етапі допрофільної підготовки і профільного навчання;
верифікації ефективності розвитку освітнього середовища у процесі
варіативного навчання та наукове забезпечення цілісності процесу реалізації
інваріантного і варіативного змісту профільної освіти (на прикладі
Київської гімназії східних мов № 1)

4.1. Проєктування варіативного компонента змісту освіти як
важлива умова ефективного функціонування дидактичної системи
варіативного навчання
Теоретико-методологічні основи проєктування змісту варіативного
навчання (методологічний аналіз розвитку основ варіативного навчання в
світлі класичної і постнекласичної методології освіти; дидактичні принципи
формування і реалізації варіативного компонента змісту освіти; дидактичні
функції курсів за вибором у здійсненні допрофільної підготовки і
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профільного навчання) та дидактична система варіативного навчання
(принцип

варіативності

освіти;

комплексна

структурно-функціональна

модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти; технологія
проєктування
(профілю

варіативного

навчання))

проєктування

компонента

складають

варіативного

змісту

навчального

змістово-процесуальний

навчання

складають

профілю
потенціал

дорожню

карту

проєктування варіативного компонента змісту навчання як складової
оптимізації

розвитку

системи

освіти

та

як

критерію

доцільності

функціонування дидактичної системи.
Як відомо, фактор (лат. factor – «той, що робить, чинить», від facere –
«діяти», «виробляти», «примножувати»), чинник – умова, рушійна сила будьякого процесу, явища.
Критерій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. xριτήριον – здатність
розрізнення; засіб судження, мірило, пов’язаного з грец. χρινω – розділяю,
розрізняю) – мірило, вимога, випробування для визначення або оцінки
людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації. Найбільш
стійкий чинник як правило береться за критерій.
У кінці ХХ – на початку ХХІ століття набуває розвитку «дидактика
доцільності», яка, використовуючи поряд себе «дидактику методу», все
більше

стає

придатною

для

супроводу

особистісно

орієнтованого

варіативного навчання в складі профільної освіти. Сучасний заклад загальної
середньої освіти на профільних засадах потребує дидактичного супроводу
певної категорії здобувачів освіти у процесі спорідненого пізнання і
споріднених інтересів, тому неодмінною основою вибору профілю навчання
стає психологічне підґрунтя учіння – особистість гностика.
Модель особистості випускника – головний чинник цілевизначення. За
визначенням В. Рибалки, який, спираючись на провідні теорії у психології,
поняття

«особистість»

зумовленою

системою

сформулював
вищих

так:

психічних

«це

індивід

якостей,

що

із

соціально

визначається
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залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних
відносин. Ця система виявляється і формується в процесі свідомої
продуктивної діяльності і спілкування. Особистість опосередковує та
визначає рівень взаємозв’язків індивіда з суспільним та природним
середовищем. У філософсько-психологічному аспекті особистість – це об’єкт
і суб’єкт історичного процесу і власного життя» [505, с. 101].
Зміст освіти є певним інформаційним конструктом, відображенням
складності суто природних процесів, певною проекцією цих процесів на
сучасну людину й навпаки, а отже, має наділятися можливістю реального
одухотворення,

емоційно-ціннісним

началом

людини,

профільною

зорієнтованістю щодо розвитку особистості, можливостями її реалізації в
інтересах суспільства й творчої індивідуальності людини; водночас нести
ознаку зв’язку як власного сигналу особистості (самобудови), так і
предметно діяльнісної спрямованості особистості даного регіонального
соціуму – профілю (самодобудови). Є змістом профільної освіти особистості.
Існуючий цілеспрямований селективний набір (на основі конкурсу)
здобувачів освіти до гімназій та ліцеїв значно обмежує можливість здобуття
альтернативної освіти школярами відповідно до їх різноманітних нахилів,
здібностей та потреб. Як наслідок, це призводить до різкої соціальної
поляризації у сфері освіти – часто не обґрунтованого поділу дітей на
інтелектуально обмежених та еліту. Особливо гостро це відчувається у
закладах загальної середньої освіти, віддалених від центрів великих міст, де
діти (за різних соціально-економічних умов) не мають власного вибору щодо
індивідуальних потреб в освіті.
Сучасна сфера освіти розвивається переважно як сфера споживання.
Проте вона має ставати соціальним інститутом сприяння розвиткові
особистості, стимулювання саморозвитку здобувачів освіти і створення
необхідних умов для самореалізації кожної особистості. Саме тому
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педагогічне

сьогодення

має

відрізняти

особистісний

підхід

від

індивідуального.
Особистісний підхід передбачає пошук суб’єктної позиції, коли кожна
дитина стає суб’єктом власного розвитку.
Існує аксіоматичне положення, що школа є соціальним інститутом і
відкритою динамічною системою. Тому вона має стати випереджальною
моделлю майбутнього суспільства.
В освітньому процесі через зміст освіти має віддзеркалюватись усе
розмаїття

еволюційно-ціннісних

якісно

нових

суспільних

відносин

(загальнолюдських, національних, етнічних). Вищеозначене потребує від
держави, і зокрема освіти, створення можливостей для підростаючого
покоління вибору змісту освіти, видів і форм навчання – кожен заклад
загальної середньої освіти стає педагогічною майстернею часу.
Педагогічна
працевлаштування
переконливо

теорія,

а

також

випускників

підтверджують

реальний

закладів

об’єктивну

стан

загальної
і

справ

щодо

середньої

освіти

суб’єктивну

необхідність

створення типів закладів загальної середньої освіти за змістом освіти в
значно більших масштабах, ніж це означено в нормативних освітніх
документах.
Початок стійкого розвитку шкіл – глибока увага до розроблення
варіативного змісту освіти в сучасній школі та проблема управління таким
закладом загальної середньої освіти.
Актуальними і на часі є розроблення структури змісту освіти згідно з
вимогами до випускника закладу загальної середньої освіти; визначення
головних елементів змісту освіти (знання, уміння і навички, творча
діяльність, ціннісно-смислові аспекти); виокремлення варіативних елементів
змісту освіти, що дають здобувачеві освіти змогу усвідомити своє місце в
навчанні з огляду на особистісні потреби і наміри; встановлення необхідного
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обсягу варіативного освітнього компонента та збереження цілісності змісту
інваріантного освітнього компонента.
Актуальними для формування і реалізації варіативного освітнього
компонента є застосування загальновідомих дидактичних принципів зокрема:
гуманізації освіти; демократизму; людиноцентризму; дитиноцентризму;
розширення

сфери

спілкування;

інтенсивного

стимулювання

прояву

особистісного чинника педагогічного працівника та здобувачів освіти;
інтеграції змісту освіти та інтеграції навчального знання; опертя на здібності
в інтелектуальному становленні здобувачів освіти, професійної орієнтації;
забезпечення єдності системи загальної середньої освіти; конструювання
блоків («блоковий принцип»), єдності освітньої, наукової і практичної
роботи; поєднання різних форм організації навчання – залежно від завдань,
змісту і методів навчання.
Невпинно зростає питома вага науково аргументованих досліджень
варіативного компонента змісту освіти (варіативного освітнього компонента)
– шкільного і регіонального. Під увагу беруться варіативність змісту освіти
на різних її рівнях і ступенях, варіативність організації освітнього процесу
(форми організації, освітні технології тощо), варіативність у навчальнонауково-технічному забезпеченні освітнього процесу.
У структурі змісту загальної середньої освіти виділяють спільне для
всіх закладів загальної середньої освіти змістове «осереддя» – державний
(інваріантний) компонент змісту освіти (інваріантний освітній компонент)
та варіативний (шкільний і регіональний) освітній компонент, який може
змінюватися залежно від концептуальних основ діяльності закладів загальної
середньої освіти та освітніх потреб здобувачів освіти.
Такий підхід покладено в основу Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти (2011 р.) [488; 489; 490; 491; 492; 577] і
підставно реалізовано у затвердженому урядом Базовому навчальному плані
загальноосвітніх навчальних закладів (2011 р.). В інваріантному освітньому
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компоненті укрупнено подано зміст загальної середньої освіти із зазначенням
мінімальної кількості навчальних годин у кожному класі, що відводиться на
вивчення тієї чи тієї освітньої галузі в будь-якому закладі загальної середньої
освіти.
У подальшому змістове наповнення освітньої галузі, що задається
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти,
втілюється в конкретних наборах навчальних предметів і курсів за вибором
та відображається в типових навчальних планах закладів загальної середньої
освіти.
Принципово важливим є розуміння того, що варіативний освітній
компонент – органічна складова Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, і його реалізація у процесі шкільного навчання є
обов’язковою.
З огляду на це варто наголосити на освітній вазі як Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який інколи
ототожнюють з обов’язковим освітнім мінімумом (згідно з інваріантним
освітнім

компонентом

Базового

навчального

плану

загальноосвітніх

навчальних закладів – 2011 р.), так і варіативного освітнього компонента. Під
цим кутом зору з’ясовуємо, що інваріантний і варіативний освітні
компоненти втілюються у закладах загальної середньої освіти незалежно від
фінансових можливостей того чи того регіону [285].
Варіативна складова Базового навчального плану загальноосвітніх
навчальних закладів (2011 р.) передбачала введення навчальних годин для
реалізації шкільного і регіонального освітніх компонентів.
Варіативний компонент змісту освіти (шкільний і регіональний)
формується у закладах загальної середньої освіти, де створюються умови для
задоволення пізнавальних інтересів здобувачів освіти і самовираження їх у
художній, музичній, технічній, трудовій діяльності. Сюди належать
навчальні предмети і курси за вибором, факультативні курси.
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У 10–11-х класах варіативний освітній компонент використовується
також для пропедевтики профільного навчання. Дбаючи про потреби
споживачів освітніх послуг, ми стверджуємо необхідність введення до
варіативного компонента змісту освіти:
• по-перше, навчальних предметів і спецкурсів загальнонаукової
спрямованості

для

«збагачення

і

поглиблення

предметів

базового

компонента»;
• по-друге, предметів і спецкурсів професійної спрямованості з метою
«задоволення професійних інтересів учнів», а також спецкурсів для
засвоєння змісту базового компонента.
Завдяки варіативному компонентові змісту освіти створюються
достатні умови для повноцінного розвитку кожної особистості. Дидактичне
наповнення цього освітнього компонента свідчить про своєрідність кожної
школи, виокремлює її з-поміж інших закладів загальної середньої освіти.
Окремі

години

варіативної

складової

загальноосвітніх

навчальних

закладів

Базового
(2004,

навчального
2011

рр.)

плану
можуть

використовуватися й зараз – для реалізації варіативного (регіонального)
освітнього компонента.
Формуватися цей освітній компонент має на регіональному і
міжрегіональному рівнях (з урахуванням потреб об’єднаних територіальних
громад) та відображати національні, економічні, природно-географічні,
соціокультурні особливості регіону, його історію і традиції, які недостатньо
висвітлено у змісті інваріантного освітнього компонента, хоча є істотними
для виховання світогляду, патріотичних почуттів особистості учня.
За рішенням закладу загальної середньої освіти облік занять з курсів за
вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому
журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
також ухвалюються закладом загальної середньої освіти.
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Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для
окремих здобувачів освіти чи груп здобувачів освіти з навчальних предметів
інваріантної складової.
У класному журналі (за відсутності вільних сторінок – в окремому
журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з
предметів, та ведеться облік відвідування.
Оцінювання

навчальних

досягнень

здобувачів

освіти

може

здійснюватися за рішенням педагогічної ради.
Під час розподілу варіативної складової навчального плану гранично
допустиме навантаження вираховується на одного здобувача освіти, а уроки
фізичної культури при визначенні цього показника не беруться до уваги.
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку
фінансуються з бюджету [187].
Відповідно до мети варіативного освітнього компонента на практиці
вживаються заходи до реалізації таких педагогічних умов:
1) урахування характеру і динаміки загальнонаукових і професійних
інтересів здобувачів освіти;
2) забезпечення

структурно-функціональної

єдності

елементів

інваріантного і варіативного компонентів змісту освіти;
3) задоволення потреби здобувачів освіти в усвідомленому виборі
навчальних предметів і курсів за вибором (факультативні й спеціальні);
4) добирання змісту профільних загальноосвітніх предметів і курсів за
вибором;
5) долучення здобувачів освіти до виконання освітньо-науковотехнічної діяльності.
У перебігу формування і реалізації варіативного освітнього компонента
враховуються

його

основні

педагогічні

функції

та

особливості
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впровадження. Зокрема, з уведенням варіативного освітнього компонента в
освітній процес закладів загальної середньої освіти у змісті допрофільної
підготовки

і

профільного

навчання

здобувачів

освіти

реалізуються

дидактичні функції – забезпечення всебічного розвитку особистості,
корекційно-адаптивні та особистісно-розвивальні.
Пріоритетність тих чи тих функцій варіативного освітнього компонента
зумовлюється освітніми цілями кожного ступеня навчання, а також
особливостями учнівського контингенту конкретного закладу загальної
середньої освіти. З упровадженням варіативного освітнього компонента учні
з різним ступенем мотивації навчальної діяльності, навченості, навчальної
успішності мають змогу задовольняти свої пізнавальні потреби і запити.
Учень засвоює той зміст освіти, тим способом і на тому рівні, який
найбільшою мірою відповідає його можливостям, потребам й інтересам.
Отже, здобувач освіти може вибирати:
1. Предмети і курси, які поглиблюють і розширюють обов’язковий
зміст інваріантного освітнього компонента.
2. Факультативні курси, зміст яких виходить за межі освітніх галузей,
передбачених інваріантним освітнім компонентом. Водночас здобувач освіти
може ініціювати проведення:
1) курсів за вибором (факультативні й спеціальні), які сприяють
підвищенню загальнокультурного рівня, залученню до різних форм
практичної і майбутньої фахової діяльності, яких немає в шкільному банку;
2) додаткових занять, консультацій (індивідуальні й групові) для
корекції засвоєння обов’язкового навчального змісту та вдосконалення
розвитку особистості.
Автентичні знання здобувача освіти – це результат його розвитку,
індивідуальних зусиль і досвіду.
Отже, в умовах варіативної освіти здобувач освіти є суб’єктом
навчальної діяльності.
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З набуттям суб’єктивного досвіду процес освіти перетворюється для
учня в особистісно значущий індивідуальний варіативний процес «створення
себе». Здійснюється він завдяки організації індивідуальної діяльності,
підставою для якої стають усвідомлені особисті потреби, інтереси,
прагнення, індивідуально вироблені способи навчальної роботи й особисте
ставлення до неї.
Відомо, що варіативність освіти є семантично складним поняттям,
яке охоплює історичний і соціокультурний аспекти. Передусім це:
1) один з основоположних принципів і напрямів розвитку сучасної
системи освіти, що реалізується заходами освітніх органів для подолання
уніфікації і одноманітності освіти, які панували у школі до кінця 1980-х
років;
2) здатність системи освіти надавати учням повноцінні, специфічні й
привабливі варіанти освітніх траєкторій, спектр можливостей їх вибору для
задоволення запитів учнів унаслідок індивідуалізації навчання.
Методологічно варіативна освіта розвивається в таких напрямах:
1) від окремих альтернативних наукових педагогічних шкіл – до
системи варіативних інноваційних технологій у контексті культурноісторичної педагогіки розвитку;
2) від монополії державної освіти – до співіснування державної,
недержавної і сімейної освіти;
3) від «безнаціональної» унітарної школи – до етнічної диференціації
освіти у системі загального освітнього простору країни;
4) від предметоцентризму – до освітніх галузей при створенні
навчальних планів закладів загальної середньої освіти;
5) від «чистих» ліній розвитку різних типів закладів загальної середньої
освіти – до «мішаних» ліній розвитку різних видів освітніх закладів;
6) від монопольного підручника – до варіативних підручників;
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7) від

монофункціональних

технічних

засобів

навчання

–

до

поліфункціональних засобів та інформаційних технологій.
Варіативність освіти формується на рівні системи освіти загалом,
адже зміст освіти в класичній гімназії, ліцеї або в кадетському корпусі
різний. Це зумовлено специфікою цілей освітньої діяльності цих навчальних
закладів. Зміст освіти у конкретному закладі загальної середньої освіти може
бути варіативним, якщо здобувачам освіти пропонуються курси за вибором,
створюються профільні класи, розробляються індивідуальні навчальні плани,
провадиться інтеграція з додатковою освітою тощо.
Варіативність загальної середньої освіти зумовлена функціонуванням
різних типів закладів загальної середньої освіти (школа ІІ чи ІІІ ступеня,
гімназія, ліцей) та інноваційними процесами в їх практиці (учнівський
компонент змісту освіти, індивідуальні освітні траєкторії учнів, т’юторський
супровід тощо).
Під цим кутом зору відзначає, що особистість розвивається завжди, а
тому потрібно виявити і дослідити механізми цього розвитку як процесу,
який відбувається «тут і тепер».
За використання компетентнісного підходу, відзначає О. Іванова, зміст
освіти постає як «сукупність практично орієнтованих ситуацій, у межах яких
і організується діяльність учіння». Отже, ця теза вченого актуалізує питання,
що будь-яка «ситуація припускає особливу позицію суб’єкта, відповідний
досвід, способи виходу з неї». Як фрагмент буття певна ситуація породжує
певну форму активності. Дослідниця наголошує, що суб’єкт чи група та
внутрішні умови їхнього існування є складовою структури ситуації. Будучи
деякою функціональною єдністю, ця структура охоплює «різнорідні
елементи середовища; суб’єкта життєдіяльності (зі своїми інтересами,
вимогами і можливостями), його відношення, на основі яких ситуація
набуває цілісності».
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Інваріантним освітнім компонентом, указує О. Іванова, є «ті елементи
середовища, завдяки яким формуються компетентності школяра у перебігу
вирішення ситуації» [177, с. 3]. Ідеться про знання і способи дії з ними,
способи вибудовування відношень, саморегуляції і самоконтролю, які
виконують покладену на них функцію – забезпечують «спрямованість»
ситуації. Під цим кутом зору О. Іванова скеровує увагу на способи створення
ситуації як варіативного елемента змісту освіти. За використання цих
способів узгляднюються суб’єктивний досвід учня і способи вирішення
ситуації (знання, уміння, відношення). «Їх функція, – уважає вчений, –
розкриття

суб’єктивного

сенсу

навчання,

перетворення

навчання

в

самонавчання». Нормативний спосіб опису такого змісту, наголошує
дослідниця, є неприйнятним, адже фіксуються лише рамки, «всередині» яких
розгортається варіативний зміст і формується результат. Для отримання
очікуваного результату засвоєння варіативного змісту рамками мають бути
ключові компетентності, сформовані на основі різного предметного
матеріалу та практично-орієнтованих ситуацій, що забезпечують доцільне
вибудовування навчального процесу.
За діяльнісного підходу, на думку О. Іванової, процес навчання
розглядається як діяльність учня, засвоєння ним різноманітних видів
діяльності, спрямованих на становлення свідомості й особистості загалом. Із
цього виходить, що «інваріантним компонентом стають універсальні
навчальні, пізнавальні, розумові, практичні дії, а варіативним – той зміст, за
допомогою якою вони можуть бути сформовані». Вартостями знаннєвого,
компетентнісного і діяльнісного підходів є, за О. Івановою, результати, які
потрібно отримати, – «особистісні якості учня, освоєні способи взаємодії зі
світом» у різноманітних ситуаціях, а також «оперування знаннями
(отримання, зберігання, застосування, пошук і створення нових), що
необхідні для розв’язання проблем – пізнавальних, практичних, особистих,
комунікативних тощо».
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Важливим є висновок О. Іванової, що такий «погляд на заплановані
результати освіти припускає рамкове описування варіативного компонента
змісту освіти, де задаються певні результативні рамки: змістові (наприклад,
метапредмети «Задача», «Знак» у педагогіці мисленнєвої діяльності,
практично-орієнтовані ситуації); діяльнісні (вміння або компетентності, які
формуються; можливі результати застосування знань); особистісні (інтереси
й освітні запити учнів, які може задовольнити цей зміст; особистісні якості,
що можуть бути розвинені)» [177, с. 4].
За такого способу фіксації варіативного компонента змісту освіти
прописуються межі й цільове (функціональне) призначення цього змісту та
вимоги

до

результатів

його

засвоєння

–

знаннєвим,

діяльнісним,

компетентнісним, особистісним.
Утім, зміст освіти детально не фіксується, адже у процесі навчання учні
мають змогу будувати індивідуальні освітні маршрути. Такий «вид фіксації
варіативного компонента змісту освіти найбільш притаманний гуманістично
орієнтованим освітнім підходам, які існують в антропологічній парадигмі».
Без нього неможливо, – наголошує вчений, – визначити якість
освіти при застосуванні особистісно орієнтованого підходу, який
ґрунтується на визнанні індивідуальності, самобутності, самооцінки
здобувача освіти, його розвиткові як індивіда, наділеного суб’єктивним
досвідом, що може організувати діяльність з огляду на особисті потреби,
інтереси, прагнення.
Отже, дослідниця підносить тему, що варіативний компонент змісту
освіти

пов’язаний

більшою

мірою

з

розвитком

особистості

учня,

задоволенням його запитів. Так, здобувач освіти «може отримати відповіді на
питання, які цікавлять його нині, знайти інформацію, яка необхідна для
розв’язання проблеми, актуальної на теперішній час, здійснити моральний
вибір, виразити свою індивідуальність у творчому продукті й ін.».
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Для нас становить інтерес перспектива реалізації варіативності освіти у
формі суб’єктно-суб’єктної взаємодії. Інваріантний компонент змісту освіти,
запропонований педагогічним працівником на належному рівні, спонукає
здобувача освіти до навчальної роботи на основі набутого ним досвіду. Тим
самим педагогічний працівник «задає, з одного боку, напрям діяльності учня,
а з другого, аналізує варіативний особистісний зміст».
Отож кожен здобувач освіти має змогу вибудовувати свою освітню
траєкторію. У цьому разі зміст освіти є основою конструктивної педагогічної
взаємодії, культурного діалогу вчителя і учня. Таким чином, при описуванні
варіативного змісту освіти рамками можуть бути «інваріантний зміст, який
розглядається як складова культурного поля діяльності школяра, і поставлені
вимоги до результату засвоєння освітньої програми» [177, с. 5].
На підтвердження сказаного О. Іванова вважає за доцільне доповнити
його фактологічним матеріалом. Зокрема, розглядає спробу фіксації
варіативного компонента змісту освіти за стандартами другого покоління, що
є проєктом групи А. Кондакова. Тим-то вчений, з’ясовує О. Іванова, акцентує
на фундаментальному «осередді» як інваріантній складовій.
Щоб розкрити відмінності осереддя, передбачається визначити:
«систему провідних ідей, теорій, основних понять, які становлять галузі
знань, що подаються у середній школі; склад ключових завдань, за
допомогою яких формуються універсальні різновиди навчальних дій, що
адекватні вимогам стандарту до результатів освіти – особистісним,
метапредметним і предметним» [Там само, с. 5]. Ідемо за прикладом
О. Іванової і в цьому контексті виявляємо увагу до базових національних
цінностей як вагомого здобутку морального, відповідального, ініціативного і
компетентнісного виховання.
На переконання вченого, національні цінності слугують відправною
точкою до розгляду освіти не лише як процесу засвоєння системи знань,
умінь і компетентностей, що складають інструментальну основу навчальної
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діяльності, а і як процесу розвитку особистості, освоєння духовноморальних, спеціальних, сімейних й інших цінностей. З цього твердження
випливає, що зміст указаних цінностей відбиває основні напрями розвитку
особистості, серед яких – особистісна культура, соціальна культура, сімейна
культура [177, с. 5].
До головних чинників формування змісту освіти залічуємо суспільнополітичне життя країни, соціально-економічні відносини, рівень розвитку
науки, технологій виробництва. Цілком закономірно, що перегляд усталених
підходів

до

формування

змісту

освіти

зумовлений

її

соціальними

пріоритетами і цінностями. Йдеться передусім про виховання і розвиток
здобувача освіти як мети освітнього процесу.
Провідною ідеєю національної освіти є створення адаптивного
освітнього середовища для становлення людини як повноправного члена
суспільства. Нині поширюється аксіологічний аспект побудови варіативного
освітнього компонента, оскільки сучасні учні хочуть знати не лише те, що
саме їм треба вивчати, а й навіщо.
Звідси висновуємо про вагомість мотиваційного аспекту побудови і
засвоєння змісту освіти. Саме така постановка питання дає змогу досягти в
інформаційному суспільстві головної мети освіти – розвитку в учнів
соціально-культурних

цінностей,

які

забезпечують

можливості

самовизначення, самореалізації та самозбереження.
Збігаємося з думками А. Самодрина про недопущення розбіжності
цілей виховання, навчальних цілей та цілей розвитку учня в контексті
формування змісту освіти профільної школи. На наше переконання,
дослідник

порушує

важливу

методологічну

проблему

–

проблему

відповідності змісту освіти інтересам та нахилам учнів, органічного введення
до нього аксіологічного компонента [529, с. 117].
Зрештою основним завданням навчання стає передача засобів і методів,
які дають учневі змогу самостійно здобувати навчальну інформацію та
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використовувати її для розв’язання життєвих проблем. Зі сказаного випливає,
що акцент робиться не на знанні заради знань, а на знанні як засобі
життєдіяльності, що уможливлює формування системи соціально корисних
цінностей здобувача освіти.
Отже, у навчальній діяльності здобувача освіти набувають ваги його
знання й уявлення, навчальні й надпредметні вміння, індивідуальна
творчість, навчальні здобутки та засоби їх досягнення.
Нині

однією

з

найзатребуваніших

технологій

є

технології

інтерактивного навчання.
Фундаментальна ознака інтерактивного навчання – взаємодія –
розгортається між суб’єктами освітнього процесу і вважається причиною і
результатом спільної діяльності.
За впливу суб’єктів педагогічної взаємодії одне на одного – що
зумовлено, звісно, активністю кожного, їх реакцією на дії інших – виникає,
як вважає і характеризує О. Полторак [477], інтерактивна взаємодія; тобто –
певне суб’єкт-суб’єктне комунікативне поле, на тлі якого актуалізуються
потреби учасників освітнього процесу у самоактуалізації та самореалізації.
Словом, педагогічний працівник і здобувач освіти під час такої
взаємодії перебувають у певній рівновазі, оскільки структурна побудова
занять, на яких застосовуються технології інтерактивного навчання, змінює
саму сутність освітнього процесу. Педагогічний працівник і здобувач освіти
«працюють

для

того,

щоб

навчатися,

ділитися

своїми

знаннями,

досягненнями життєвого досвіду [365, с. 140)», а отже, збагатити свій
вітагенний досвід.
В

умовах

профільного

навчання

застосування

технологій

інтерактивного навчання полягає не тільки в спонуканні здобувачів освіти до
активної роботи, а й ініціюванні їх творчості, розвитку комунікативних
навичок

тощо.

Застосовуючи

технології

інтерактивного

навчання,

педагогічний працівник розв’язує одне з головних завдань профільного
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навчання – розвивати особистість здобувача освіти як майбутнього
конкурентоспроможного фахівця.
Як

зазначають

науковці,

технології

навчання,

орієнтовані

на

вдосконалення здобувачами освіти відповідної технологічної практики,
допомагають краще оволодівати ключовими компетентностями і бути
успішним на вищому ступені освіти і в житті в цілому.
Наразі існує значна кількість обґрунтованих прийомів технології
інтерактивного навчання: мікрофон, мозковий штурм, робота в парах,
акваріум, рольова гра, драматизація, дискусія та ін.
Вони можуть бути використані на різних етапах уроку:
а) під час первинного оволодіння знаннями;
б) під час закріплення нового матеріалу й удосконалення навичок
аналітичного й критичного мислення;
в) під час формування умінь і розвитку навичок;
ґ) їх можна застосовувати також як фрагмент заняття для досягнення
певної мети або ж проводити з використанням окремих прийомів
інтерактивного навчання і т.ін.
Подамо коротку характеристику деяких із прийомів технології
інтерактивного навчання.
Робота у парах. Здобувачі освіти працюють у парах, виконуючи
завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дає змогу швидко
виконати вправи, які за звичних для здобувачів освіти умов є неможливими
(обговорити подію, твір, взагалі інформацію, визначити підсумок уроку
тощо, провести анкетування, узяти інтерв’ю одне в одного).
По завершенню цього один із здобувачів освіти доповідає про
результати.
Робота у трійках.
Це дещо ускладнена робота у порівнянні з роботою у парах, адже
з’являється ще один учасник. Найкраще у трійках проводити обговорення,
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обмін думками, підбиття підсумків чи навпаки, виокремлення несхожих і
навіть протилежних думок.
Змінювані трійки. Усі трійки класу отримують одне й те саме завдання,
а після обговорення один із трійки переходить до наступної, один – до
попередньої;

у

такий

спосіб

відбувається

ознайомлення

членів

новостворених трійок із набутком своєї.
Два, чотири, усі разом. Дві пари окремо працюють над вправою
упродовж певного часу, обов’язково доходять спільного рішення, потім
об’єднуються і діляться результатами. Як і в парах, необхідна умова – дійти
згоди, своєрідного консенсусу. Після цього можна або об’єднати четвірки у
вісімки, або – перейти до групового обговорення.
Карусель. Учні розсаджуються у два кола – внутрішнє і зовнішнє.
Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти
використання прийому – для дискусії (відбуваються «попарні суперечки»
кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні,
неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього
кола, рухаючись, збирають дані).
Робота у малих групах. Найсуттєвіше – розподіл ролей: «спікер» –
керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує
завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), «секретар» (веде
записи результатів роботи, допомагає під час підбиття підсумків та їх
виголошення), «посередник» (стежить за часом, заохочує групу до роботи),
«доповідач» (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи
групи).
Акваріум. Одна мікрогрупа працює окремо – у центрі класу – і після
обговорення повідомляє результат, а решта груп слухає, не втручаючись.
Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні
здобутки.
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Велике коло. Учні сидять по колу і почережно, звісно – за бажанням,
висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є
бажаючі висловитися. Педагогічний працівник може взяти слово після
обговорення.
Мікрофон. Цей прийом є різновидом групового обговорення певної
проблеми; у такий спосіб кожен має можливість сказати щось (але швидко),
відповідають усі – також почережно. Здобувачі освіти швидко й почережно
висловлюються з приводу проблеми, передаючи одне одному уявний
«мікрофон».
Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола:
відповідь здобувача освіти – це продовження незакінченого речення типу
«можна зробити такий висновок …», «я зрозумів, що…».
Мозковий штурм. Мета цього прийому – зібрати якомога більше ідей
щодо проблеми від усіх здобувачів освіти упродовж обмеженого періоду
часу. Усі учні почережно висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки,
з приводу проблеми.
Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення
висловлювань.
Мозковий штурм спонукає здобувачів освіти виявляти творчість,
розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію. За короткий відтинок часу (до
3 хв) вдається зібрати багато ідей (записуються на дошці).
На завершальному етапі ці ідеї систематизуються, аналізуються,
обговорюються та виокремлюються абсурдні, хибні й ті, що допоможуть
розв’язати проблему.
Пропозиції щодо розв’язання проблеми зберігаються впродовж уроку й
використовуються як опорний конспект під час узагальнення і систематизації
вивченого матеріалу.
Отже,

актуальність

технологій

інтерактивного

навчання

для

профілізації старшокласників є незаперечною. Адже освітній процес
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організовується у такий спосіб, що практично всі здобувачі освіти
залучаються до процесу навчання, жоден не залишається осторонь, а це
привчає до колективної роботи.
Здобувачі профільної освіти обмінюються ідеями, знаннями, способами
діяльності.
Технології інтерактивного навчання з окресленими прийомами –
невичерпне джерело можливостей для педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти формувати у здобувачів профільної освіти і
системне бачення та розуміння світу, людини як соціофеномена, адже саме
людину необхідно вивчати в усьому розмаїтті явищ і зв’язків із зовнішнім
світом, бо лише так можливо отримати цілісне уявлення про людину і
закономірності її соціального розвитку.
Водночас

здійснюється

комунікативна

діяльність,

розвиваються

діалогічні вміння. Здобувачі освіти набувають таких важливих якостей
(потрібних

для

будь-якої

професії

в

майбутньому),

що

сприяють

взаєморозумінню, оптимізують взаємодію, допомагають у розв’язанні
загальних завдань.
В учнів старшої школи актуалізується ціннісно-орієнтаційні установки,
розвиваються індивідуальні цінності, зростає рівень критичного осмислення
норм поведінки і співжиття, підвищується інтерес до свого внутрішнього
світу, що проявляється у самозаглибленні й розмірковуваннях над власними
переживаннями,

почуттями

і

супроводжується

духовно-моральними

трансформаціями, навантаженнями на емоційно-мотиваційну сферу.
Також за застосування технологій інтерактивного навчання здобувачі
освіти вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми – на основі
здійсненого аналізу різних ситуацій. Уміння спілкуватися з іншими людьми,
враховувати альтернативні думки, продуктивно дискутувати сприятиме
подальшій соціалізації і кар’єрному зростанню випускників закладу загальної
середньої освіти у виробничій або інших сферах.
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4.2. Цілевизначення варіативного навчання у системі допрофільної
підготовки як чинник ефективної реалізації профільного навчання
Поняття «допрофільна підготовка» на теперішньому етапі розвитку
вітчизняної

педагогічної

науки

і

практики

набуває

все

більшої

функціональності.
Уперше це поняття було використано в Концепції профільного
навчання в старшій школі (2003 р.), яка стала дороговказом у справі
допрофільної підготовки учнів 8–9-х класів з метою їхньої професійної
орієнтації та вибору напряму профільного навчання.
До завдань допрофільної підготовки і профільного навчання належить
організувати освітнє середовище, в якому здобувачам освіти будуть створені
умови для самовизначення, користування з права самостійно вибирати
профіль навчання, а також для формування готовності брати на себе
відповідальність за зроблений вибір.
Доходимо до поглядів дослідниці Т. Яценко, яка пов’язує вагомість
допрофільної підготовки з максимальним виявленням здібностей здобувачів
освіти основної школи та усвідомленим вибором ними профілю навчання у
старших класах [647, с. 300].
Допрофільна підготовка, з одного боку, це підсистема профільного
навчання, функцією якої є підготовка здобувачів освіти до вибору напряму
профільного навчання; з іншого, це система педагогічної, психологічної,
інформаційної та організаційної підтримки здобувачів освіти задля їхнього
самовизначення після закінчення основної школи.
Отже, сутність допрофільної підготовки полягає у створенні освітнього
середовища, яке сприяє передусім самовизначенню учнів 8–9-х класів через
організацію курсів за вибором та завдяки інформаційній роботі й профільній
орієнтації. Основними компонентами готовності здобувачів освіти до
допрофільної підготовки виступають їхні провідні компетентності (під
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компетентністю розуміємо тут відповідність знань, умінь і досвіду учня
рівневі виконання поставлених перед ним навчальних завдань), а саме [2,
с. 193–194]:
1) інтелектуальна

–

здатність

працювати

з

різноманітною

інформацією, схильність до пошукової і дослідницької діяльності; вміння
застосовувати засвоєні знання в нестандартних ситуаціях, робити самостійні
висновки й узагальнення;
2) особистісна – бажання й уміння виявляти самостійність, ініціативу,
цілеспрямованість, організовувати свою навчальну діяльність, усвідомлено
вибирати майбутній профіль навчання;
3) рефлексійна – здатність здійснювати самоконтроль і самооцінку
своєї діяльності (у тому числі й навчальної), передбачати можливі наслідки
своїх дій, знаходити помилки, визнавати і виправляти їх;
4) діяльнісна – вміння самостійно конструювати свою навчальну
діяльність (від постановки мети до одержання результату); здатність
працювати в нестандартних ситуаціях та в умовах вибору; прагнення до
індивідуального стилю діяльності;
5) креативна – здатність до самоактуалізації, схильність до нових ідей;
бажання і вміння творчо, по-новому та без опори на зразок вирішувати
навчальні завдання;
6) емоційна – вміння контролювати свої емоції, адекватно реагувати на
різні навчальні ситуації.
На етапі становлення профільних намірів (8–9-ті класи) до завдань
педагогічних

працівників

належить

правильно

оцінити

комплекс

індивідуальних особливостей підлітка з позиції його готовності до успішного
навчання за певним профілем, запобігти дезадаптації у разі виникнення
навчальних труднощів.
Допрофільну підготовку доцільно розпочинати у 8–9-х класах, що
зумовлено віковими особливостями учнів.
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Саме в цьому віці підвищуються пізнавальна активність і розумовий
розвиток, відбувається переорієнтація цінностей. Діяльність здобувачів
освіти

стає

цілеспрямованішою

і

соціально

вмотивованішою,

вони

починають робити перші кроки до самовизначення і планувати свою
діяльність.
Головне завдання допрофільної підготовки полягає в комплексній
роботі зі здобувачами освіти щодо обґрунтованого і життєво важливого
вибору подальшого напряму навчання. Це передбачає:
– розвиток широкого спектра пізнавальних і професійних інтересів та
ключових компетентностей для успішного вибору профілю навчання;
– формування здатності до самовизначення, оволодіння умінням
приймати усвідомлене рішення про вибір засобів опанування професії;
– виявлення інтересів, нахилів і здібностей здобувачів освіти.
Основними складовими допрофільної підготовки здобувачів освіти є
вивчення курсів за вибором, інформаційна робота, профільна орієнтація,
профільне консультування.
Курси за вибором у складі допрофільної підготовки.
У змісті профілю навчання курси за вибором відтворюють здобутки
виучуваної науки, спираються на її постулати (що відображено у змісті
чинних програм), підпорядковуються усталеним законам, правилам і
принципам. Мета курсів за вибором – сприяти самовизначенню здобувача
освіти щодо вибору профілю навчання.
При виборі й розробленні курсів за вибором беруть до уваги такі
вимоги до них: варіативність, достатня (надлишкова) кількість (для
забезпечення учням можливостей реального вибору), короткотривалість – 8–
16 навч. годин (у разі потреби це дасть учневі змогу змінити протягом
навчального року кілька курсів за вибором), завершеність, оригінальний
зміст.
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Набір курсів за вибором визначають наприкінці навчання у 7-му класі
за наслідками опитування, анкетування, співбесіди тощо.
Зміст курсів за вибором не дублює зміст навчальних предметів, а радше
розширює знання з цих предметів, ознайомлює здобувачів освіти із
способами діяльності, необхідними для успішного засвоєння програмового
матеріалу з того чи іншого профілю навчання.
Курси за вибором допомагають здобувачам освіти реально оцінити свої
можливості й зорієнтувати їх на вибір напряму і профілю навчання.
Для формування інтересу й позитивної мотивації до вибору того чи
іншого напряму і профілю навчання зміст курсів за вибором у складі
допрофільної підготовки містить цікавий пізнавальний і розвивальний
програмовий та позапрограмовий матеріал.
Інформаційна робота. В адміністративних центрах країни – областях і
районах – створюються «освітні карти» з детальною інформацією про
заклади загальної середньої освіти, заклади додаткової освіти, інші
організації, на базі яких здійснюються допрофільна підготовка і профільне
навчання. У закладах загальної середньої освіти проводиться організоване
ознайомлення здобувачів освіти 8–9-х класів та їхніх батьків з освітніми
закладами регіону чи міста для продовження освіти після закінчення
основної школи, вивчення умов прийому, особливостей організації
навчально-виховного

процесу,

освітніх

програм,

відвідування

«днів

відкритих дверей» у закладах вищої освіти, поширення інформації про
допрофільну підготовку і профільне навчання за допомогою мережі
Інтернет (сайт, оголошення та ін.), засобів масової інформації, друкованої
продукції (інформаційних журналів і газет, брошур, буклетів, листівок
тощо) [335, с. 11].
Профільна орієнтація. До завдань профільної орієнтації належить
надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти у прийнятті
рішень щодо вибору напряму і профілю навчання та створення умов для
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формування готовності підлітків до соціального, професійного і культурного
самовизначення. Підготовка здобувачів освіти до ситуацій вибору напряму і
профілю

навчання

здійснюється

на

пропедевтичному,

основному

і

завершальному етапах.
На першому, пропедевтичному, етапі з’ясовуються освітні запити
здобувачів освіти, які закінчують 7-й клас. Цей етап охоплює діагностику
освітніх запитів учнів, основних мотивів подальшого вибору ними напряму і
профілю навчання, інтересів і нахилів дітей (з урахуванням думок батьків). У
результаті такої роботи з’являється можливість диференціювати освітні
запити учнів відповідно до різних варіантів допрофільної підготовки.
На другому, основному, етапі учні 8-го класу засвоюють способи
вибору напряму і профілю навчання. Водночас організується психологічне
діагностування нахилів учнів до того чи іншого напряму освітньої діяльності
в умовах профільного навчання, виявляються основні проблеми вибору
профілю навчання.
На третьому, завершальному, етапі з’ясовується відповідність між
можливостями учнів 9-го класу й вимогами напряму і профілю навчання, що
вибираються; оцінюється і самооцінюється готовність здобувачів освіти до
ухвалення рішення про вибір напряму і профілю навчання в старшій школі;
співвідносяться аргументи «за» і «проти» щодо зробленого вибору напряму і
профілю навчання з участю учнів, їхніх батьків і педагогічних працівників.
Профільне консультування як індивідуальна консультативна допомога
здобувачеві у виборі профілю навчання в старшій школі [335, с. 11].
Беремо на увагу такі форми реалізації допрофільної підготовки:
• активні й інтерактивні уроки (інтелектуально-творчі ігри; діалог і
дискусія;
• екскурсії як форма залучення здобувачів освіти до відвідування,
наприклад, станцій технічної творчості, юних натуралістів тощо);
• практикуми;
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• лабораторні роботи і заняття;
• курси за вибором, у тому числі профорієнтаційного спрямування;
• майстерні;
• творчі проєкти;
• поглиблене

вивчення

окремих

навчальних

предметів

на

диференційованій основі;
• факультативні заняття; предметні гуртки;
• секції;
• виставки;
• конкурси;
• наукові товариства здобувачів освіти;
• Мала академія наук (МАН) України;
• науково-практичні конференції;
• предметні олімпіади;
• кабінети профорієнтації.
У перебігу допрофільної підготовки проводяться змагання, імітаційне
моделювання, дослідницьке проєктування, винахідництво. Ці види діяльності
сприяють самовизначенню здобувачів освіти, розкриттю їхніх природних
здібностей, прояву ініціативи, розвитку творчості, орієнтації на певну сферу
професійної діяльності. Робота зі здобувачами освіти, які вибиратимуть
профіль навчання, організується за основними напрямами допрофільної
підготовки.
Для успішної допрофільної підготовки учнів 8–9-х класів педагоги
дотримуються основних принципів, а саме:
1) особистісно орієнтованої спрямованості всіх складових підготовки;
2) варіативності й свободи вибору здобувачами освіти курсів за
вибором (завдяки цим принципам формується відповідальність здобувачів
освіти за зроблений вибір; здобувачі освіти мають змогу самовизначатися та
відвідувати курси за вибором із різних профілів навчання);
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3) поглиблення і розширення змісту освіти;
4) забезпечення належних умов для самореалізації та усвідомлення
старшими підлітками своєї індивідуальності;
5) індивідуалізації освітнього процесу (невелика кількість учнів у
групах, індивідуальні навчальні плани);
6) активності здобувачів освіти (самовизначення щодо майбутнього
профілю навчання відбувається через здійснення конкретних спроб учнів
евристичного характеру);
7) відкритості

системи

допрофільної

підготовки

(атестація

і

комплектування профільних класів незалежними експертами).
Допрофільна підготовка у 8–9-х класах здійснюється за такими
основними напрямами й відповідними до них профілями навчання, які
передбачаються профільним навчанням у 10–12-х класах [484]:
1) природничо-математичним (фізико-математичний, математичний,
агрохімічний,

фізико-хімічний,

фізичний,

біолого-хімічний,

біолого-

фізичний, біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний,
екологічний);
2) суспільно-гуманітарним

(історичний,

правовий,

філософський,

економічний);
3) філологічним (українська філологія, іноземна філологія, історикофілологічний);
4) технологічним (технологічний, інформаційно-технологічний);
5) художньо-естетичним (художньо-естетичний);
6) спортивним (спортивний).
За потреби заклади загальної середньої освіти укладають робочі
навчальні плани, беручи до уваги інші профілі навчання (у визначених
межах) – хіміко-біологічний, економіко-географічний, правовий тощо. За
неможливості чи відсутності потреби в організації профільного навчання і
відповідно допрофільної підготовки використовується загальноосвітній
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варіант навчального плану, тобто універсальний, який складений відповідно
до академічного рівня змісту освіти.
У цьому разі навчальний час розподіляється рівномірно між базовими
загальноосвітніми предметами. Водночас дещо розширюється вивчення
окремих навчальних предметів, зокрема інваріантна складова типових
навчальних планів доповнюється додатковими предметами, курсами за
вибором (факультативні, спеціальні).
Навчальні предмети і курси за вибором визначаються кожним закладом
загальної середньої освіти у межах гранично допустимого навчального
навантаження на учнів з огляду на їхні інтереси і потреби та рівень освітньонауково-технічного

забезпечення

освітнього

процесу.

Допрофільна

підготовка здійснюється за рахунок варіативного компонента змісту освіти
Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів 8–9-х
класів (2008 р.).
Оптимальний обсяг підготовки здобувачів освіти становить не менше
35–70 навч. год на рік. Для організації допрофільної підготовки й переходу
до профільного навчання органи управління освітою проводять разом з
органами місцевого самоуправління підготовчу роботу, а саме:
1) визначають кількість закладів загальної середньої освіти, у яких
здійснюватиметься допрофільна підготовка учнів 8–9-х класів (маємо на
увазі школи, гімназії, ліцеї, коледжі, міжшкільні навчально-виробничі
комбінати тощо);
2) організують інформаційну роботу у закладах загальної середньої
освіти та серед батьків;
3) аналізують можливі варіанти взаємодії: школа – школа, школа –
гімназія, школа – ліцей, школа – коледж, школа – міжшкільний навчальновиробничий комбінат, школа – заклад вищої освіти; беруть до уваги
академічні, організаційні, економічні аспекти взаємодії.
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До практичних складових успішної реалізації допрофільної підготовки
учнів закладів загальної середньої освіти відносимо:
1) нормативно-правову

базу

(підготовка

концепції

допрофільної

підготовки, положення про курси за вибором, інструктивних листів, наказів
із

питань

організації

окремих

аспектів

допрофільної

підготовки;

запровадження портфоліо навчальних досягнень тощо);
2) навчально-методичне

забезпечення

допрофільної

підготовки

здобувачів освіти (створення навчальних програм курсів за вибором,
орієнтовних

навчальних

планів

підручників,

навчальних

і

для

можливих

методичних

профілів

посібників,

навчання,

методик,

засобів

навчання);
3) психологічний супровід допрофільної підготовки здобувачів освіти
(діагностування нахилів, спрямованості й мотивації учнів до певного
профілю навчання, того чи іншого виду діяльності; моніторинг успіхів
школярів, які вивчають курси за вибором; індивідуальні консультації;
групові тренінги тощо);
4) підготовку і перепідготовку педагогічних працівників основної
школи

(директори

закладів

загальної

середньої

освіти,

заступники

директорів, класні керівники, педагогічні працівники, соціальні педагоги,
шкільні психологи) до роботи в умовах допрофільної підготовки учнів.
Отже, на етапі допрофільної підготовки створюються належні умови
для випробування здобувачів освіти у різних видах навчальної діяльності.
Здійснюється ця підготовка на діагностувальній основі. Її задовільним
результатом є виявлення не лише професійних орієнтацій учнів, схильностей
у різних галузях знань, а й формування інтересів, потреб, умотивоване
самостійне навчання як усвідомлена навчальна діяльність.
Допрофільна

(а

профільна

–

особливо!)

підготовка

потребує

психологічного супроводу та соціологічних вимірювань [87; 166; 185; 269;
287; 308; 388].
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Психологічний супровід допрофільної підготовки і профільного
навчання передбачає три завдання:
1) моніторинг

та

своєчасну

корекцію

професійно

можливих

нерівномірностей розвитку здобувачів освіти;
2) поглиблення профорієнтації здобувачів освіти;
3) психологічну діагностику під час добору здобувачів освіти у
профільні класи.
З огляду на специфіку кожного закладу загальної середньої освіти,
психологічний супровід виконує такі завдання:
• надання допомоги здобувачам профільної освіти, що зазнають
труднощів

у

навчанні,

професійному

самовизначенні,

плануванні

професійної кар’єри, спілкуванні чи психічному стані;
• формування у здобувачів профільної освіти навичок самопізнання,
самоаналізу,

саморефлексії,

готовності

до

повноцінної

професійної

самореалізації у сучасних соціально-економічних умовах;
• надання допомоги педагогові через форму «співпраці» у розв’язанні
різних шкільних проблем і професійних завдань самого педагога.
Психолого-педагогічний

супровід

процесів

професійного

самовизначення здобувачів освіти обов’язково поєднує у собі й допрофільну
підготовку. З цією метою у закладах загальної середньої освіти, районних
ресурсних центрах, методичних центрах (кабінетах) можуть передбачатися
посади психологів, методистів із профорієнтаційної роботи [335, с. 12].
На етапі допрофільної підготовки важливо своєчасно оцінити комплекс
індивідуальних особливостей підлітка із завважуванням його готовності до
успішного навчання за певним профілем, запобігати дезадаптації здобувача
освіти за виникнення навчальних труднощів і стресів, пов’язаних із
спілкуванням у новому колективі. Неодмінною умовою допрофільної
підготовки є усвідомлення здобувачем освіти себе як суб’єкта вибору
профілю навчання.
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4.3. Організаційно-педагогічні

умови

реалізації

варіативного

освітнього компонента на етапі допрофільної підготовки і профільного
навчання
При переході здобувачів освіти з гімназій до ліцеїв (за вибором
здобувача освіти) виникає проблема запрограмованої пропозиції з боку
старшої школи й одночасно профільної корекції особистісного вибору.
Теорія управління складними процесами з’ясовується в наукових
розвідках психологів і дидактів (Архангельський С. [11], Бабанський Ю. [16],
Балл Г. [24; 25], Беспалько В. [39], Гальперін П. [110; 111], Леонтьєв О. [376],
Машбіц Є. [424], Рубінштейн С. [510; 511], Тализіна Н. [572]).
Вагомою для нашого дослідження є проблема управління системою
освіти. Безперечно, децентралізація управління загальною середньою
освітою «розглядається як обов’язкова умова поліпшення її якості» [437,
с. 22]. Вирішення питань про своєрідність і механізм дії управління як форми
зв’язку теоретичних моделей і практичних рішень постає як дійовий засіб
взаємоузгодження теорії і практики у царині самої управлінської діяльності.
Відповідно управління розуміють не як інструментально-технологічну
діяльність адміністративного чи/або організаційного характеру, а як набагато
складніший

духовно-соціальний

феномен

людської

життєдіяльності,

самобутню когнітивну систему [468; 565; 579; 633].
Специфіка

управління

в

освітній

галузі

виражається

у

цілеспрямованому впливі суб’єкта на об’єкт управління, у дії керуючої
підсистеми щодо керованої з метою переведення останньої у якісно новий
стан, у впровадженні елементів наукової організації педагогічної праці тощо.
Під час формування управлінських стратегій в освітній галузі актуалізується
необхідність не тільки адекватної моделі керованих підсистем об’єктної
сфери, на яку спрямовано управлінські рішення, а й самомоделювання
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суб’єкта через створення Я-концепції, Я-проєкту, Я-моделі за належної його
самоідентифікації [622].
Соціально-педагогічні

передумови

нового

бачення

сутності

управлінської діяльності уможливлюють створення прийнятної та адекватної
стратегії розвитку освітньої галузі. У зв’язку з цим заслуговують на увагу, за
А. Самодриним, такі напрями дослідження системи управлінської діяльності,
як «моделювання регіонального управління освітою; децентралізація системи
освіти; соціально-економічна модель сучасної школи; розроблення критеріїв
оцінювання освітньої системи тощо». А звідси – потреба у створенні
Концепції управління системою сучасної неперервної освіти, що, на думку
автора, дасть змогу істотно оптимізувати розвиток загальноосвітньої школи
[529, с. 176].
Така освітня ситуація ефективно позначається на роботі механізму
управління

навчально-пізнавальною

діяльністю

здобувачів

освіти

та

позитивно впливає на процес їх соціалізації на етапах допрофільної
підготовки і профільного навчання. Окреслюємо перспективу розвитку
профільної школи завдяки формуванню державно-громадського управління
освітньою галуззю. Особливого розгляду потребують обставини розроблення
належного прогнозування та створення критеріальної системи управління
[437, с. 18].
Аналіз поглядів науковців на процес навчання – розвитку особистості й
ролі діяльності особистості в цьому процесі – дав нам змогу виокремити
основні положення стратегії управління освітньо-пізнавальною діяльністю у
її щільному зв’язку з науково-дослідною діяльністю здобувачів освіти на
етапі допрофільної підготовки і профільного навчання, а саме:
1) навчання (пізнання) і розвиток особистості перебувають у єдності,
причому навчання стимулює розвиток;
2) навчання (пізнання) для особистості є спонуканням до дій, завдяки
яким удосконалюються процеси навчального діалогу;
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3) здобувач освіти виконує дії та операції, за допомогою яких
предметні знання (профільні знання у певній галузі) складаються в систему
ідей і понять;
4) провідна роль навчання (пізнання) в розвитку особистості полягає у
засвоєнні певного змісту знань, похідними від яких є методи навчання
(пізнання), форми його організації.
Наведені міркування стають нам за підставу до низки узагальнень,
зокрема:
1. Система освіти діє в двох режимах: функціонування (об’єкт
управління – освітній процес та засоби, що його забезпечують); розвитку
(якісні зміни у змісті, організації і технологіях освітнього процесу; мета
розвитку

–

нарощування

освітнього

потенціалу,

підвищення

його

ефективності).
2. Управління освітньо-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти
виходить з того, що вітчизняна система освіти існує нині в двох режимах
одночасно:

функціонування

і

розвитку

(модернізації).

Через

трансформування досягнень набутого педагогічного досвіду система освіти
адаптується і до сучасних вимог, і до міжнародних стандартів.
3. Завдяки управлінню освітньо-пізнавальною діяльністю здобувачів
освіти створюються належні умови для оволодіння ними системою вмінь і
навичок теоретичної діяльності в межах майбутнього фаху, що визначає
вектор проєктування змісту освітньо-пізнавальної діяльності.
4. Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти
до міри залежить від трансформаційних процесів, що відбуваються в
інформаційному

суспільстві.

Відмітною

ознакою

освітньої

галузі

є

послідовне розроблення і вдосконалення змісту курсів за вибором відповідно
до традиційних і новітніх спеціальностей, які пропонують заклади вищої
освіти.
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Важливі проблеми прогнозування розвитку профільної школи порушує
А. Самодрин. Учений цілком свідомий того, що помітне місце в управлінні
сучасним

закладом

загальної

середньої

освіти

належить

науково-

педагогічному дослідженню його закономірностей, перспектив, тенденцій
розвитку, якісних змін, тобто функції прогнозування. Дослідник висловлює
свій погляд на мету прогнозування як на «пошук набору критеріїв», що
дадуть змогу оцінити наслідки діяльності профільної школи [529, с. 139].
Під цим кутом зору з’ясовуємо, що прогностичні дослідження в
освітянській сфері охоплюють такі питання:
1) прогнозування успішності педагогічної діяльності;
2) розв’язання проблем розвитку здатності до прогнозування;
3) експериментальне дослідження ролі прогнозування в діяльності
сучасного педагогічного працівника;
4) прогнозування розвитку самостійної роботи здобувачів освіти на
етапах допрофільної підготовки і профільного навчання;
5) прогнозування класним керівником розвитку в здобувачів освіти
засобів самооцінювання;
6) вплив мотивації на прогнозування здобувачами освіти результатів
навчальної діяльності тощо.
Своє бачення подальшої

модернізації

в управлінні

системами

навчальних закладів освіти подають Л. Даниленко [139] і Л. Калініна [188].
Саме в навчальних закладах нового типу, на переконання вчених,
застосовуються такі методи управління, як прогнозування, тематичне
планування, навчальний контроль тощо. Сучасній системі управління
властиво переходити від організаційних структур (відмітна ознака – розподіл
повноважень

і

відповідальності)

до

програмно-цільових

структур

управлінської освіти взагалі та закладів загальної середньої освіти зокрема.
Розвиваючи думку Л. Даниленко, наголосимо, що управління такою
складною динамічною системою, як соціальна організація, не може бути
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успішним лише за використання запрограмованих стандартних способів
упливу. Динаміка цілей і завдань, засобів і умов діяльності колективу
вимагає від суб’єкта управління оволодіння вміннями ухвалювати рішення з
огляду на специфіку ситуації. У соціально-педагогічній системі не можна
запрограмувати управлінські рішення, оскільки йдеться про керування
людьми, які є найбільш нестандартними елементами системи. Згідно із
загальною теорією управління напрями менеджерської розробки, особливості
їх функціонування залежать від рівня гуманних і демократичних стосунків
між учителем й учнями, соціально-психологічних умов управління школою,
педагогічних чинників як фахової (професійно орієнтований аспект), так і
духовної (виховний аспект) самореалізації учнів, а також від ступеня
контролю освітньої системи [190; 191; 194].
Можна

стверджувати,

що

проблема

організаційно-адаптивного

управління освітнім процесом у закладах загальної середньої освіти на
етапах

допрофільної

підготовки

і

профільного

навчання

потребує

подальшого осмислення і дослідження. Дійсну вагу має досвід керівників
закладів загальної середньої освіти різних типів, вивчення якого дало змогу
визначити такі основні напрями педагогічного управління:
1) залучення адміністрації та вчителів-предметників до спільної
діяльності для досягнення нової якості освітнього процесу;
2) регулювання і координація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
3) контроль і вивчення результатів спільної діяльності суб’єктів
управління.
Завдяки

концептуальному

осмисленню

об’єкта

моделювання

вибудовується модель, яка сприяє глибшому зрозумінню його природи та
може стати (з огляду на потреби суспільства) основою необхідних
управлінських рішень. Становить інтерес теза А. Самодрина, що для
формування управлінського рішення (на основі прогнозу) створюється
модель профільної школи. Головною ознакою моделі є те, що вона охоплює
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«розвиток керуючої підсистеми закладу, творчого потенціалу педагогічного
колективу тощо» [529, с. 139].
Щоб коригувати управлінську практику, створюються нові теоретичні
моделі, які більшою мірою відповідають реаліям. Для розв’язання
конкретного

управлінського

завдання

моделі

окремих

підсистем

деталізуються і об’єднуються єдиним задумом ще на стадіях розроблення
програми керування об’єктом. Зокрема, таким завданням може бути вибір
оптимального рішення за наявності певних обмежень, деякої множини
можливих альтернатив (альтернативний синтез).
Безперечно, моделювання є процесом створення складних імітаційних
систем, які розвиваються рівнобіжно еволюції самого об’єкта моделювання і
є наслідком або ж предтечею нових засобів комунікації і управління. Отож
під час прогнозування розвитку складних систем роль моделювання є
регулятивною, оскільки в багатьох випадках воно виявляється чи не єдиною
можливістю визначити вектори і зміст оптимального розвитку адекватних
систем управління, а також здійснити вибір правильного (за певних умов)
управлінського рішення [139; 194].
Можемо констатувати, що моделювання, з одного боку, забезпечує
вивчення механізмів управління освітнім процесом та, з іншого, стає на
допомогу в справі їх конструювання. Об’єднуючи певною мірою об’єктивну і
суб’єктивну

сторони

дійсності,

моделювання

водночас

виражає

їх

діалектичну єдність та є реальним утіленням принципу випереджального
відображення суспільних процесів і механізмів управління ними.
Виходимо з того, що моделювання освітнього процесу в змісті
предметної підготовки здобувачів освіти конституюється на науковій основі
та поєднується з іншими методами дослідження. За таких умов моделювання
дає змогу отримати вагомі результати і в наслідку дійти вірогідних
висновків, які уточнюватимуться і перевірятимуться щодо їх відповідності
теоретичним положенням.
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Отже, моделювання освітнього процесу створює широкі можливості
для вдосконалення управління предметною підготовкою здобувачів освіти
через використання в ньому системних методів. Воднораз моделювання
спирається на передбачувану появу нових комбінаторних станів і тенденцій в
освітянській галузі.
У цьому полягає його раціональний сенс як однієї з умов успішної
практичної

діяльності.

Варто

зауважити,

що

організаційні

моделі

допрофільної підготовки здобувачів освіти можуть розроблятись у різних
закладах загальної середньої освіти, як-от:
– однопрофільних і багатопрофільних школах;
– профільних школах інтернатного типу;
– навчально-виховних комплексах;
– міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;
– школах

у

поєднанні

з

професійно-технічними

навчальними

закладами;
– профільних закладах загальної середньої освіти разом із ресурсним
центром для використання іншими навчальними закладами мікрорайону,
шкільного округу, регіону.
Ставимось уважно до організаційних моделей допрофільної підготовки
здобувачів освіти, серед яких:
1. Модель у межах одного закладу загальної середньої освіти. Перевага
моделі – в її організаційній простоті, завдяки чому здобувачі освіти
гарантовано отримують запланований зміст освіти в рамках визначеного
навчального часу. Ця модель допускає щільний зв’язок усіх напрямів
допрофільної підготовки, а саме: інформаційної роботи, курсів за вибором,
психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки. Втім, при
нечисленному складі здобувачів освіти недоліком моделі є мала ймовірність
вибору того чи іншого курсу за вибором та брак кадрового і матеріальнотехнічного ресурсів.
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2. Модель у рамках мережі закладів загальної середньої освіти. Суть
цієї організаційної моделі полягає в тому, що здобувачі освіти кількох
закладів загальної середньої освіти засвоюють навчальні програми курсів за
вибором, які є освітніми програмами одного з цих закладів. Ці курси за
вибором доповнюються курсами інших закладів (кожний заклад має набір
своїх курсів). Програми курсів за вибором затверджує директор закладу
загальної середньої освіти.
До недоліків моделі залічуємо її організаційну складність, необхідність
чіткої

координації

освітньо-педагогічної

діяльності

кількох

закладів

загальної середньої освіти.
Навчальні заклади різних типів і видів, що розташовані на компактній
території (у малому містечку або в мікрорайоні великого міста) пропонують
курси за вибором відповідно до структури моделі у рамках мережі закладів
загальної середньої освіти. Тож здобувачі освіти мають змогу вибирати курс
із

запропонованого

переліку.

Перевага

цієї

моделі

–

підвищення

варіативності освітніх програм, збільшення можливостей вибору. Крім того,
здобувачі освіти не тільки успішно засвоюють навчальну програму курсу за
вибором, а й ознайомлюються з навчальним закладом, що їх зацікавив. Ризик
застосування такої моделі – організаційна складність, у тому числі в
забезпеченні фінансування навчально-виховного процесу.
Ускладнюється також організація психолого-педагогічного супроводу,
що стосується моніторингу рівнів засвоєння здобувачами освіти навчальних
програм курсів за вибором [114; 115; 134; 165; 185, с. 7–8; 186; 389].
Отже, з упровадженням у практику профільної школи організаційних
моделей створюються умови для глибшого й різнобічного осягнення сутності
управління освітнім процесом на етапах допрофільної підготовки і
профільного

навчання

здобувачів

освіти.

Наукова

обґрунтованість,

компетентність управлінських рішень є необхідним й істотним чинником
трансформації сучасної профільної освіти.
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Саме

тому

зосереджуватися

зусилля
на

педагогічної

формувальному

науки

потенціалі

і

практики

змісту

мають

варіативного

складника профільної освіти, на його здатності розвивати у здобувачів освіти
волю до життєтворчості, інтерес до самопізнання і самовизначення.
Вектори розгортання формувального потенціалу змісту варіативного
складника профільної освіти у системі організаційно-педагогічних умов
реалізації варіативного освітнього компонента на етапі допрофільної
підготовки і профільного навчання подано на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Вектори розгортання формувального потенціалу змісту варіативного
складника профільної освіти у системі організаційно-педагогічних умов реалізації
варіативного освітнього компонента на етапі допрофільної підготовки і профільного
навчання
*Рисунок розроблено автором

Директор Київської гімназії східних мов № 1 – Асоційованої школи
ЮНЕСКО О. Проскура вважає, що освітня дипломатія це – специфічна
педагогічна

система

відносин,

якої

навчаються,

яку

адаптують

і
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використовують учасники освітнього процесу [494]. На рис. 4.2 подаємо
складники освітньої дипломатії, що можуть бути ефективним ресурсом у
процесі оновлення варіативного змісту загальної середньої освіти і
невід’ємною частиною системи організаційно-педагогічних умов реалізації
варіативного освітнього компонента на етапі допрофільної підготовки і
профільного навчання.

Рис. 4.2. Складники освітньої дипломатії як ресурс оновлення варіативної частини
змісту загальної середньої освіти і невід’ємна частина системи організаційнопедагогічних умов реалізації варіативного освітнього компонента на етапі
допрофільної підготовки і профільного навчання
*Рисунок розроблено автором
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Підкреслюємо рацію побудови структури змісту сучасної шкільної
освіти на засадах інваріантного освітнього компонента, що стверджує
державні вимоги до загальноосвітньої підготовки молодого покоління
українців,

та

варіативного

освітнього

компонента,

завдяки

якому

створюється освітньо-педагогічне підґрунтя індивідуальної зорієнтованості
освіти учнів. Варіативний освітній компонент розглядаємо як органічну
складову Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
(2011 р.). З’ясовуємо зумовленість варіативності загальної середньої освіти
функціонуванням різних типів закладів загальної середньої освіти та
впровадженням інноваційних процесів до їх освітньо-виховної практики. На
основі аналізу досліджень сучасних науковців доходимо думки, що
варіативний освітній компонент інтегрує аксіологічний, когнітивний,
особистісний і діяльнісно-творчий компоненти, а отже, позитивно впливає на
загальні й специфічні дидактичні функції курсів за вибором.
Визначено, що формування варіативного (шкільного і регіонального)
освітнього компонента передбачає урахування його основних педагогічних
функцій та особливостей впровадження у практику шкільного навчання.
Зокрема, з упровадженням варіативного освітнього компонента у змісті
допрофільної підготовки і профільного навчання учнів закладів загальної
середньої освіти набирають сили такі дидактичні функції:
• забезпечення всебічного розвитку особистості;
• корекційно-адаптивна;
• особистісно-розвивальна.
Пріоритетність тих чи тих функцій варіативного (шкільного і
регіонального) освітнього компонента зумовлюється освітніми цілями
кожного ступеня навчання, а також особливостями учнівського контингенту
конкретного закладу загальної середньої освіти.
Для впровадження ідеї варіативності змісту освіти в основній і старшій
школі розробляється структура змісту згідно з вимогами до випускника
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закладу

загальної

середньої

освіти,

визначаються

головні

елементи

«осереддя» змісту освіти (знання, уміння, навички, творча діяльність,
ціннісно-смислові аспекти), виділяються варіативні елементи («оболонка»)
змісту освіти (для усвідомлення учнем свого місця в навчанні з огляду на
особисті потреби і наміри), встановлюється обсяг інваріантного освітнього
компонента в повному обсязі змісту освіти.
Окрім того, обґрунтовуємо потребу реалізації допрофільної підготовки
учнів з опертям на її практичні складові – відповідну нормативно-правову
базу,

навчально-методичне

забезпечення,

психологічний

супровід,

підготовку і перепідготовку педагогів основної школи тощо. З’ясовано
організаційно-управлінські

аспекти

реалізації

варіативного

освітнього

компонента в основній і старшій школі. Акцентуємо сучасні погляди
науковців на розвиток особистості учня та його діяльну участь у навчальновиховному процесі. Виокремлено основні положення стратегії управління
навчально-пізнавальною діяльністю у її щільному взаємозв’язку з науководослідною

діяльністю

учнів.

Визначено,

що

управління

навчально-

пізнавальною і науково-дослідною діяльністю учнів на етапі профільного
навчання є організацією співвідношення між усвідомленою навчальнопізнавальною і науково-дослідною діяльністю, системою теоретичних знань
учнів та системою їхніх нормативних умінь і навичок.
Важливо, що НАПН України з ініціативи її президента В. Кременя
започаткувала громадський проєкт підготовки науково-аналітичної доповіді з
проблем удосконалення змісту шкільної освіти. З цією метою науковці
Інституту педагогіки, Інституту психології імені Г. С. Костюка й Інституту
проблем виховання НАПН України, а також Інституту гігієни та медичної
екології імені О. М. Марзєєва НАМН України проаналізували зміст
початкової, базової і повної загальної середньої освіти, сформулювали
загальні висновки і рекомендації для вдосконалення змісту початкової,
базової і повної загальної середньої освіти.
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До основних завдань профільної старшої школи належить створення
умов і можливостей для успішного закінчення учнями закладів загальної
середньої

освіти,

професійного

самовизначення

та

цілеспрямованої

підготовки до продовження навчання. В окремих випадках старшокласники
можуть опановувати певні види професій відповідно до потреб ринку праці
[487, с. 4].
У

соціально-педагогічній

системі

не

можна

запрограмувати

управлінські рішення, оскільки йдеться про керування людьми, які є
найбільш нестандартними елементами системи.
Отже, моделювання освітнього процесу створює широкі можливості
для вдосконалення управління предметною підготовкою здобувачів освіти
через використання в ньому системних методів. Водночас моделювання
спирається на передбачувану появу нових комбінаторних станів і тенденцій в
освітянській галузі. У цьому полягає його раціональний сенс як однієї з умов
успішної практичної діяльності. Провідним принципом функціонування
старшої школи в Україні, що визначає її сутність, організацію навчальновиховного процесу, істотно впливає на формування змісту навчання, є її
профільність.
Проєктування варіативного навчання визнаємо за феномен, що за
теоретично

обґрунтованого

змістово-процесуального

потенціалу

може

набувати значної кількості варіацій і видозмінюватися у дидактичних
системах варіативного навчання закладів загальної середньої освіти, які, зі
свого боку, детермінуються наявними організаційно-педагогічними умовами
або їх відсутністю.
Теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови реалізації
змістово-процесуального потенціалу проєктування варіативного навчання і
досліджені на практиці (у ході Всеукраїнського експерименту; Київська
гімназія східних мов № 1) зводимо до основних підвалин за такими рівнями:
рівень державної політики щодо розвитку загальної середньої освіти; рівень
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теоретичного та

методологічного обґрунтування (завдання дидактики як

теорії освіти); рівень забезпечення процесу реалізації варіативного навчання;
рівень

управління

дидактичною

системою

варіативного

навчання

з

урахуванням специфіки навчальних профілів закладу загальної середньої
освіти.
У табл. 4.1 подаємо виокремлені організаційно-педагогічні умови
реалізації змістово-процесуального потенціалу проєктування варіативного
навчання.
Таблиця 4.1
Організаційно-педагогічні умови реалізації
змістово-процесуального потенціалу проєктування варіативного
навчання

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОЄКТУВАННЯ
ВАРІАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Рівні
а) державної
політики щодо
розвитку
загальної
середньої освіти

Умови

адаптація вітчизняної системи освіти до сучасних вимог і до
міжнародних стандартів
визнання головними елементами змісту варіативного освітнього
складника знання, уміння і навички, творчу діяльність і ціннісносмислові орієнтації
встановлення необхідного і достатнього обсягу варіативного освітнього
складника за збереження цілісності змісту інваріантної освітньої
компоненти
модернізація змісту освіти зі зважанням на потребу у варіативному
навчанні
б) теоретичного послідовність розроблення і шляхи вдосконалення змісту курсів за
та
вибором відповідно до традиційних і новітніх спеціальностей, які
методологічного пропонують заклади вищої освіти
обґрунтування
системність у дослідженнях функціонування і розвитку освітньої сфери
(завдання
за аспектами її варіативності
дидактики як
прогнозування розвитку самостійної роботи здобувачів освіти на
теорії навчання) етапах допрофільної підготовки і профільного навчання
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Продовження таблиці 4.1
в) забезпечення
процесу
реалізації
варіативного
навчання

ґ) управління
дидактичною
системою
варіативного
навчання з
урахуванням
специфіки
навчальних
профілів
закладу
загальної
середньої освіти

упорядкування системи ідей і понять предметних знань (профільних
знань)
адаптація варіативного складника до потреб інформаційного
глобалізованого світу
розвиток у здобувачів освіти навичок самооцінювання і навчання
засобам здійснення самооцінювання
забезпечення фактичної єдності навчання (пізнання) і розвитку
особистості здобувача освіти
здійснення ефективної діалогізації освітнього процесу і його
вдосконалення
увідповіднення методів навчання (пізнання) з формами його організації
забезпечення якісних змін у змісті, організації і технологіях освітнього
процесу
визнання цінності здобувача освіти як людини за культурними та
етичними вимірами (уміння бачити позитивне та якісні зміни в
особистості суб’єкта освітнього процесу)
утвердження гуманістичної культури відповідальної суб’єкт-суб’єктної
взаємодії
упровадження самонавчання як технології розвитку особистості
майбутнього громадянина суверенної країни
орієнтація педагогічних працівників у процесі навчання на презентацію
особистості здобувача освіти та її ефективну соціалізацію в суспільстві
мотивування здобувачів освіти до прогнозування результатів своєї
навчальної діяльності
забезпечення всебічного розвитку особистості всіх здобувачів освіти
(за потреби – упроваджувати корекційно-адаптивне та особистіснорозвивальне навчання)
залучення адміністрації та вчителів-предметників до спільної
діяльності задля досягнення нової якості освітнього процесу
контроль і вивчення результатів спільної діяльності суб’єктів
управління
лідерський стиль управління з узгодженням позицій усіх суб’єктів
освітньої діяльності за розвитку комунікативних компетентностей
нарощування освітнього потенціалу закладу загальної середньої освіти,
підвищення його ефективності (імідж закладу)
освітній процес та засоби, що його забезпечують, мати за важливий
об’єкт управління
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Закінчення таблиці 4.1
перехід від організаційно-адміністративного до організаційноадаптивного управління освітнім процесом на етапах допрофільної
підготовки і профільного навчання
підтримка традицій закладу загальної середньої освіти через
акумуляцію і трансляцію свого досвіду
прогнозування діяльності сучасного педагогічного працівника
прогнозування успішності педагогічної діяльності і сприяння
розвиткові у педагогічних працівників наукового мислення
регулювання і координація освітньо-пізнавальної діяльності здобувачів
освіти
розв’язання проблем розвитку здатності кадрового потенціалу закладу
загальної середньої освіти до прогнозування освітніх процесів
розроблення структури змісту варіативного освітнього складника у
межах профільності закладу загальної середньої освіти (дидактичної
системи варіативного навчання) згідно з вимогами до його випускника
самоактивність керівників закладу загальної середньої освіти в
національному культуротворенні, у міжкультурній комунікації,
міжнародних відносинах
створення належних умов для опанування здобувачами освіти системи
вмінь і навичок теоретичної діяльності в межах майбутнього фаху, що
визначає вектор проєктування змісту освітньо-пізнавальної діяльності
стимулювання діяльності педагогів-професіоналів через спільну мету,
вдосконалення практик народної дипломатії та оцінювання процесів
освітньої дипломатії
удосконалення соціальної, громадянської практик педагогічних
працівників, здобувачів освіти і батьків у взаємодії
участь закладу загальної середньої освіти у розробленні та реалізації
проєктів культурної дипломатії
*Таблиця розроблена автором

Нами порушено важливу проблему створення сучасних теоретичних
моделей для коригування управлінської практики закладів загальної
середньої освіти. Варто зауважити, що моделювання, з одного боку,
уможливлює вивчення механізмів управління освітнім процесом та, з другого
боку, стає на допомогу в справі їх конструювання. Вагомим для нашої
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розвідки є висновування, що з упровадженням у практику профільної школи
організаційних моделей, які розробляються у різних закладах загальної
середньої освіти, створюються незмінні умови для глибшого осягнення
сутності управління освітнім процесом на етапах допрофільної підготовки і
профільного навчання.
Однак, схарактеризовані організаційно-педагогічні умови реалізації
варіативного освітнього компонента на етапі допрофільної підготовки і
профільного навчання є важливими складниками діагностики ефективності
реалізації змістово-процесуального потенціалу проєктування варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти.

4.4. Верифікація ефективності розвитку освітнього середовища у
процесі варіативного навчання
Верифікація (від. лат. verus – істинний і fasio – роблю, виконую)
означає підтвердження. Передбачення (гіпотеза) може бути верифікованим,
тобто його істинність може бути доведеною зокрема за допомогою логічного
доведення.
Стосовно мети нашого дослідження, що полягає в науковому
обґрунтуванні
варіативного

теоретико-методологічних
навчання

у

закладах

засад

загальної

проєктування
середньої

змісту

освіти

як

визначального засобу забезпечення його профільної спрямованості в гімназії
і ліцеї, верифікацією слугує, за суттю, текст цієї докторської дисертації та
представлений матеріал у численних монографіях, посібниках, наукових
статтях та тезах автора – концептосфера автора щодо можливості, змоги
розробляння й подальшого вдосконалення теорії варіативної освіти,
варіативного навчання й змістово-процесуального потенціалу у процесі його
забезпечення.
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Змістово-процесуальний потенціал як науково-педагогічний ресурс у
процесі проєктування і реалізації допрофільної підготовки і змісту
профільного навчання, що становлять предмет нашого пошуку, є важливою
умовою у контексті теоретико-методологічних засад проєктування змісту
варіативного

навчання

у

закладах

загальної

середньої

освіти,

де

культурологічний принцип вияскравлюється як домінанта розвитку освіти за
науковими поняттями, смислами, досягненнями культури.
Тож

процес

цілеутворення

освіти

не

може

відбуватися

поза

суспільством і державою, і не може не передбачати формування інноваційної
педагогічної свідомості.
Пред’явлення знання, як і його сприйняття в ідеалі під час побудови
навчальних предметів і спеціальних курсів, варіативна освіта здатна
пов’язати неповторність особистості здобувачів освіти з динамікою
суспільних цінностей.
Варіативність освіти глибоко оволодіває метою загальної середньої
освіти

створенням

оптимальних

умов

для

різнобічного

розвитку

індивідуальності дитини через виявлення її нахилів і здібностей, виховання
національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості
громадянина України, водночас школа переходить від трансляції і
відтворення знань до формування компетентностей як комбінації знань,
умінь і ставлень, необхідних сучасній людині у ХХІ ст.
Варіативне диференційоване навчання дає змогу:
1) кожному здобувачеві, незалежно від його здібностей і вподобань,
засвоїти зміст освіти задля повноцінної самореалізації і життєдіяльності;
2) адаптувати процес навчання до психофізіологічних і психологічних
особливостей здобувача освіти;
3) ураховувати індивідуальні особливості кожного учня, щоб спиратися
на засвоєні ним способи пізнання світу і розвивати недостатньо сформовані;
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4) самовизначитися здобувачеві в особистих інтересах і схильностях
самостійно вибирати доцільні напрями вдосконалення своєї навчальної
діяльності.
Маємо тверду позицію, що теоретичні й практичні питання добору
змісту варіативного компонента для старшої школи та відображення його у
навчальних програмах і підручниках потребують подальших науковопедагогічних досліджень. У зв’язку з цим класифікаційна характеристика
технологій профільного навчання у порівнянні з технологіями традиційного
(табл. 4.2) може стати основою для розроблення відповідних алгоритмів.
У зв’язку з цим, а також у контексті розбудови нової української школи
здійснено,

передусім,

дидактичне

обґрунтування

процесу

реалізації

спроєктованих нами цілей освіти і її результатів як індивідуального та
соціально важливого надбання. Дидактичні технології профільного навчання
як явище неординарне, як феномен, що проявляється в процесі щоденної
реалізації

професійної

майстерності,

креативності,

аксіологічних

та

акмеологічних амбіцій педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти, є тим опертям, яке дає змогу, за Законом України «Про освіту»
(2017 р.), ефективно провадити соціальну адаптацію особистості здобувача
освіти, розвивати його життєві компетентності, нарощувати елементи
природосвідомісного світобачення, виховувати позитивне емоційно-ціннісне
ставлення до довкілля, утверджувати емоційно-ціннісне ставлення до
діяльності людини як представника української нації, розвивати творчі
здібності й спонукати до навчання впродовж життя.
Після завершення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського
рівня «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та
морально-громадянських цінностей учнів» (Київська гімназія східних мов
№ 1; наказ МОН України від 26.12.2019 № 1639), учені та педагогічні
працівники гімназії дійшли висновку, що можливість цілевизначення і
розвитку дидактичної системи за вибором змісту варіативного навчання
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мають слугувати не лише підсиленню інваріантного змісту освіти, а й
спрямовуватись на моральне, громадянське виховання особистості школяра –
цей висновок надає можливості помічати наше дослідження актуальним і
доцільним у плані верифікації.
Таблиця 4.2
Класифікаційна характеристика технологій профільного навчання*

* Із досвіду роботи Жовтоводського ліцею Дніпропетровської області
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Гіпотеза нашого дослідження припускала, що розроблення теоретикометодологічних засад проєктування змісту варіативного навчання у закладах
загальної середньої освіти сприятиме розвиткові особистості, її пізнавальних
і творчих якостей, процесу профілізації загальної середньої освіти країни,
стане

надійним

засобом

модернізації

системи

освіти

на

засадах

впровадження поліваріантного змісту навчання, забезпечуючи освіту,
адекватну вимогам і викликам часу.
Її достовірність ми помічаємо у розробленні, застосуванні й перевірці
ефективності комплексної структурно-функціональної моделі проєктування і
реалізації варіативного змісту освіти, яка опирається, своєю чергою, на
здійснення методологічного аналізу розвитку основ варіативного навчання,
на розроблення дидактичних принципів формування і реалізації варіативного
компонента змісту освіти, на встановлення ролі дидактичної функції курсів
за вибором у здійсненні допрофільної підготовки і профільного навчання в
світлі класичної і постнекласичної методології освіти.
Розроблені і обґрунтовані нами теоретико-методологічні основи
проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти дали змогу встановити погляд автора на дидактичну систему закладу
загальної середньої освіти (дидактичну систему варіативного навчання у
т.ч.), здійснити розроблення принципу варіативності освіти та технології
проєктування варіативного компонента змісту навчання.
Ці теоретико-методологічні основи детермінували добір діагностики
для

перевірки

ефективності

застосування

змістово-процесуального

потенціалу проєктування, доцільності побудови варіативного компонента
змісту навчання як складової оптимізації розвитку системи освіти, організації
допрофільної підготовки здобувачів освіти, що передбачає вибір варіанту
профільного навчання. У такий спосіб виявлялася результативність якості
надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти, що, на думку
Н. Федорової, є важливим у сучасних освітніх умовах [595].
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Були розроблені критеріальні показники ефективного розвитку системи
освіти на засадах запровадження принципу варіативності навчання та
організаційно-педагогічні

умови

реалізації

змістово-процесуального

потенціалу проєктування варіативного навчання на стадії допрофільної
підготовки і профільного навчання – застосовані на завершальному етапі
(2018–2019 рр.) Всеукраїнського експерименту на базі Київської гімназії
східних мов № 1.
Освітній процес гімназії був орієнтований на особистість, водночас
інтегруючись із відповідним вихованням за компетентнісного підходу,
системного наукового та перевіреного педагогічною практикою забезпечення
соціалізації особистості в онтогенезі, на посилення в змісті освіти
людинознавчого, морально-етичного, громадянознавчого матеріалу, за умов:
– створення програм, підручників і методик на засадах діалогічної
взаємодії;
– урахування розвитку пізнавального інтересу, співтворчості, ситуації
вибору, рефлексії;
– стимулювання навчання впродовж життя;
– формування ключових компетентностей;
– реалізації «педагогіки успіху»;
– утвердження людської гідності здобувачів освіти;
– компетентнісного підходу педагогічних працівників до мотивації
індивідуальної, суспільно значущої діяльності здобувачів освіти і т.ін.
Саме тому основу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського
рівня «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та
морально-громадянських цінностей учнів» (2012–2019), що відбулася на базі
Київської гімназії східних мов № 1, становлять: філософія національної ідеї
(Кремень В., Ільїн В. [363; 364]); ідеї громадянськості (Сухомлинська О.
[568]); громадянське і духовно-моральне виховання молоді (Киричок В.
[315], Чорна К. [620]); компетентнісно орієнтований урок (Бібік Н., Бурда М.
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[58]) і формування громадянської компетентності (Пометун О. [479]); мовна
комунікація

(Яшенкова О.

[648]),

основи

комунікативної

лінгвістики

(Бацевич Ф. [33], Голуб Н. [117]); культура української фахової мови
(Семеног О. [539]) та ін. Педагоги-експериментатори також послуговувалися:
низкою теоретичних положень, розроблених провідними вченими України
(Бех І. [43] та ін., Васьківська Г. та ін. [85; 86], Кизенко В. [208], Редько В.
[501], Савченко О. та ін. [517; 524]; результатами формувальних
експериментів, викладених у дисертаціях [78; 89; 344]; результатами
локальних опитувань, проведених науковцями відділу дидактики Інституту
педагогіки НАПН України [155; 428; 602], і результатами всеукраїнського
соціологічного дослідження [433].
Можливості

верифікації

нашого

дослідження

посприяв

аналіз

педагогічного досвіду, здобутого в ході дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурномовних та морально-громадянських цінностей учнів» (2012–2019) серед
закладів загальної середньої освіти, що є експериментальними майданчиками
Інституту педагогіки НАПН України і відділу дидактики у т.ч.
У

процесі

дослідно-експериментальної

роботи

активно

використовуються відкриті джерела освітньої та наукової інформації, у т.ч.
ресурси Електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук
України

(http://lib.iitta.gov.ua),

що

одержавнювало

наш

теоретико-

та

морально-

методологічний доробок.
Основні
громадянських

напрями
цінностей

розвитку
учнів

культурно-мовних
гімназії

(політико-правовий;

мовно-

комунікативний; національний культурно-мовний; іншомовний лінгвокультурний; морально-етичний; національно-патріотичний) відповідають
сучасним науково-обґрунтованим методологічним принципам і дидактичним
вимогам, корелюються із завданнями, суголосними з контекстом Концепції
«Нова українська школа», що водночас дає змогу на цій основі розвивати в
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гімназії освітню дипломатію як ціннісно-смислову мовну стратегію. Адже
нова школа – школа творчості та життєвого успіху, а завдання педагогічного
працівника – створити умови для утвердження атмосфери творчості,
допомогти учневі знайти свій шлях у житті, а освітню діяльність
спрямовувати на створення педагогічної системи співпраці, головна мета якої
полягає у максимальному розвиткові учнів – носіїв цінностей.
Розроблення, обґрунтування, експериментальна перевірка інноваційної
моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей
учнів, уточнення і коригування її елементів відбувалося у процесі дослідноекспериментальної роботи під керівництвом В. Кизенка – кандидата
педагогічних наук, провідного наукового співробітника відділу дидактики
Інституту педагогіки НАПН України, а також за наукового консультування:
І. Беха – директора Інституту проблем виховання НАПН України, академіка
НАПН України, доктора психологічних наук, Заслуженого діяча науки і
техніки України; С. Кириленко – начальника відділу інноваційної діяльності
та

дослідно-експериментальної

роботи

Державної

наукової

установи

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Г. Васьківської –
завідувачки відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктора
педагогічних наук; В. Редька – завідувача відділу навчання іноземних мов
Інституту

педагогіки

НАПН

України,

доктора

педагогічних

наук,

Заслуженого діяча науки і техніки України. Координатор експерименту –
Л. Павлова,

методист

експериментальної

відділу

роботи

інноваційної

Державної

діяльності

наукової

та

дослідно-

установи

«Інститут

модернізації змісту освіти» МОН України.
Відповідальні за експеримент від Київської гімназії східних мов № 1:
О. Проскура – директор гімназії, відмінник освіти України, Заслужений
працівник освіти України; М. Савченко – заступник директора з навчальнометодичної роботи, Заслужений вчитель України; Н. Новицька – практичний
психолог-методист, відмінник освіти України. Експеримент поетапний: I-й
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етап (організаційно-підготовчий, грудень 2012 р. – грудень 2013 p.); II-й етап
(концептуально-діагностичний, грудень 2013 р. – грудень 2015 p.); ІІІ-й етап
(формувальний,

грудень

2015

р.

–

грудень

2017

p.);

IV-й

етап

(узагальнювальний, грудень 2017 р. – грудень 2018 p.); V-й етап
(коригувальний, січень – грудень 2019 p.). Упродовж 2012–2019 рр.
експериментальна робота висвітлювалася в низці публікацій, доступних для
широкого кола громадськості.
Схарактеризовано:
• загально-організаційні,

науково-педагогічні

принципи

змісту

дослідно-експериментальної роботи;
• науково-теоретичні, методичні засади розвитку культурно-мовних
цінностей;
• підходи до розвитку морально-громадянських цінностей;
• психологічні аспекти розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей здобувачів освіти тощо.
Головним завданням дослідницького методу навчання став розвиток
інтелектуальних і творчих здібностей здобувачів освіти.
У креативній дидактичній системі здобувач освіти – суб’єкт творчості
(креативності) – це дослідник, а навчальний матеріал – об’єкт дослідження та
головний засіб розвитку творчої особистості.
Розв’язуючи навчальні проблеми, здобувачі освіти відкривали світ для
себе й формували ключові компетентності. Педагогічний працівник своїми
діями сприяв самостійній дослідницькій роботі, становленню в них творчого
стилю діяльності та виявленню їх творчих рис: активності, швидкості,
гнучкості, ретельності, оригінальності, організованості, проникливості,
об’єктивності і т.п.
Педагогічна система гімназії була спрямована на набуття здобувачами
профільної освіти навичок самостійної науково-практичної, дослідницькопошукової діяльності, на розвиток їхніх інтелектуальних, психічних,
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творчих, моральних, фізичних якостей, прагнення до саморозвитку та
самоосвіти.
Організація

креативного

освітнього

процесу

узгоджувалась

з

головними етапами наукового дослідження як творчого процесу. Це
передбачало введення нової типології уроків, особливо на ступені
профільного навчання.
Модель управління креативним навчанням включала урочну пошукову
діяльність, самоосвіту учнів-дослідників, позаурочну науково-дослідницьку
діяльність (вони мають свої напрями, складові чинники, компоненти) та
спрямовану на становлення творчої особистості гімназиста-дослідника.
Саме тому нині особливо актуальним є питання технологізації
навчання, за якої система методів, способів і прийомів забезпечує
оптимальну реалізацію освітнього процесу.
Експеримент довів, що колективна та індивідуальна увага здобувачів
освіти активізується за застосуванням таких прийомів:
• евристична бесіда;
• дидактичні опори (наочно-образні, або логічні схеми, планиконспекти тощо);
• самостійні завдання, які передбачали активізацію уваги здобувачів
освіти (наприклад, самостійно закінчити деяке тотожне перетворення,
розв’язати рівняння, відтворити щойно викладене доведення математичного
твердження

(або

його

фрагмент),

виконати

завдання,

аналогічне

розглянутому вчителем, тощо);
• порівняння результату своїх дій зі зразком (контроль);
• прийом самоконтролю на різних етапах уроку з використанням
відкидних дощок, тестів із самоперевіркою «захист робіт» (шляху виконання,
доведення чи розв’язування);
• самоперевірка та взаємоперевірка.
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Педагогічна взаємодія в рамках інноваційного освітнього середовища
гімназії останніми роками зазнала істотних змін, за якими формується нова
постать педагогічного працівника, закладається новий статус здобувача
освіти і розвивається у такий спосіб освітня дипломатія.
Загалом освітня діяльність позначилася на зрушеннях у системі
культурно-мовної та морально-громадянської самоідентифікації учнів:
• «Я – носій гуманістичної моралі»;
• «Я – активний, відповідальний громадянин України»;
• «Я – носій культурно-мовних та морально-громадянських цінностей»;
• «Я – успішний комунікант».
Організаційно-педагогічну структуру, зміст, форми, напрями та методи
розвитку зазначених цінностей здобувачів освіти підпорядковано основним
соціокультурним чинникам, серед яких:
– суспільні правила та норми;
– цінності і традиції;
– соціальна практика;
– суспільні і моральні проблеми;
– комунікативна культура;
– національні, іншомовні культурно-мовні традиції;
– досвід комунікативної поведінки;
– суспільні ресурси;
– соціальні суб’єкти (сім’я; етнічна група; місцева громада; держава,
органи влади; недержавні об’єднання, неформальні групи; соціальні мережі
(Інтернет); ЗМІ).
Мета, завдання, методологічні принципи і підходи до розвитку
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей здобувачів освіти
посіли провідне місце в організаційно-педагогічній структурі системи
інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських
цінностей учнів у Київській гімназії східних мов № 1.
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Її складові:
• суб’єкти освітнього процесу (учні, вчителі, батьки, класні керівники,
вихователі груп подовженого дня, педагог-організатор, соціальний педагог,
практичний психолог);
• науково-методичне та нормативно-правове забезпечення розвитку
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей;
• стратегічне планування (управління освітньою, виховною системами,
інтеграція елементів);
• кадрове забезпечення (мовно-комунікативні, громадянські, етичні і
професійні компетентності педагогів);
• оцінювання (критерії, методи, рівні оцінювання результативності);
• моніторинг.
Щодо моделі моніторингу якості навчальної діяльності здобувачів
освіти.
Кожен заклад загальної середньої освіти має у своєму арсеналі засоби
відповідного моніторингу. Однак, як зазначає А. Жукова, «для отримання
інтегральної оцінки якості навчальної діяльності учнів необхідно вимірювати
й оцінювати якість усіх її складових. Одним з основних засобів отримання
такої інформації є організація та проведення моніторингових досліджень,
мета яких є збирання, обробка, узагальнення, зберігання та поширення
інформації про рівень навчальних досягнень та навченість учнів, оцінювання
й аналіз їх показників, посилання управлінських дій щодо якісних
показників, прогнозування їх покращення. Моніторинг корегує зусилля
вчителів-предметників та класних керівників» [156, с. 57].
Нам імпонує розроблена А. Жуковою, кандидатом педагогічних наук,
директором гімназії міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва модель моніторингу якості навчальної діяльності
учнів гімназії (рис. 4.3), за якою підвищення рівня якості навчальної
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діяльності здобувачів освіти є процесом водночас спрямованим на створення
системи управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем.

Рис. 4.3. Модель моніторингу якості навчальної діяльності гімназистів
(автор – А. Жукова [156, с. 58])
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Зі свого боку додамо, що в освітньому середовищі Київської гімназії
східних мов № 1 – Асоційованій школі ЮНЕСКО окрім системи
управлінських

рішень

розгортається

науково-дослідницька

діяльність

педагогічних працівників, у якій вони спираються на освітні результати
здобувачів освіти і вивчають новітні тенденції розвитку загальної середньої
освіти.
Тож

виховання

активного,

компетентного,

відповідального

громадянина узалежнюється від інноваційних підходів, педагогічних систем,
що базуються на взаємодії учасників освітнього процесу і сприяють
формуванню гуманістичних моральних якостей, світоглядних орієнтацій,
усвідомлених переконань, комунікативної та громадянської культури.
На IV (узагальнювальному) етапі дослідно-експериментальної роботи
здійснено опитування педагогічних працівників та старшокласників за
результатами експерименту.
Узагальнені результати, їх кількісно-якісна і статистична інтерпретація
засвідчили значну динаміку рівнів розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей здобувачів освіти. Ціннісним ставленням, що
впливає на вибір стратегії поведінки, є мотивація школяра. Спостерігається
зростання усіх видів мотивів учіння.
Найбільше зростання – у мотивах досягнень та саморозвитку.
Відсотковий показник загальної кількості випадків середнього рівня
сформованості ціннісних пріоритетів за період з 2015 р. по 2018 р. вказує на
динаміку у бік збільшення за такими цінностями як «Я і Україна» (на 1,0%),
«Я і моральні цінності» (на 3,0%). Серед культурно-мовних цінностей
найбільш вираженими є «Я – успішний комунікант».
Зросли показники творчих здібностей учнів (філологічних – як база для
навчання різних мов, та комунікативних – як основа успішної мовленнєвої
діяльності) – і застосування ними вивчених мов набуло для них значної ваги.
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72,0% учнів мають високий рівень вираженості комунікативних та 69,0%
філологічних здібностей.
Рівень сформованості соціальної комунікації учнів, їх громадянського
досвіду засвідчує, що кількість здобувачів освіти, що обирають стиль
«співпраця» зросла з 67,0% до 68,3%; частково до таких учнів можна
віднести тих, хто поєднує змішані стилі, що також включають стиль
співпраці:

«уникнення

–

співпраця»,

«пристосування

–

співпраця»,

«суперництво – співпраця», «суперництво – уникнення – співпраця»
відповідно з 14,0% до 17,0%. Разом – 81,0% (2015 р.) та 85,3% (2018 р.).
Загалом 54,0% учнів спілкуються англійською, 35,0% – східними
мовами. Значна частина 76,8%; 61,6%; 42,4% (2015 р.) і 81,0%; 66,3%; 44,2%
(2018 р.) слухають і розуміють пісні, переглядають мультиплікаційні та
художні фільми мовою оригіналу.
Апробація

інноваційної

моделі

розвитку

культурно-мовних

та

морально-громадянських цінностей здобувачів освіти (рис. 4.4) у Київській
гімназії східних мов № 1 пройшла успішно.
Проведена

дослідно-експериментальна

робота

засвідчила

співвідношення мети та завдань із проміжними результатами дослідноекспериментальної роботи. Спостерігалася значна динаміка рівнів розвитку
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів.
Зросли:
• здатність
поведінки

у

здобувачів

освіти

міжособистісному

до

відповідальної

спілкуванні,

соціумі

комунікативної
на

засадах

комунікативного етикету;
• суспільно-громадська відповідальна участь (активність) здобувачів
освіти у позаурочній, позашкільній діяльності, в соціокультурному просторі.
Педагогічна система гімназії стала набувати ознак освітньої дипломатії
як системи відносин, якої навчаються, яку адаптують і використовують
учасники освітнього процесу.
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Закінчення рис. 4.4

Рис. 4.4. Інноваційна модель розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей учнів у Київській гімназії східних мов № 1

*Рисунок розроблено колективом авторів у процесі Всеукраїнського експерименту

З огляду на результати експерименту потребує змін законодавче поле
освіти

України,

актуалізується

проблема

оновлення

змісту

чинних

навчальних програм із предметів та підручників, оновлення навчальних
програм для слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти.
Отже, за можливість верифікації ефективного розвитку системи освіти
на засадах запровадження варіативного навчання ми прийняли соціальну
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роль і місце нашого теоретико-методологічного пошуку, теоретичних
розробок, що підтвердили актуальність теми, мети, об’єкта та предмета
дисертаційної роботи, її цілеспрямованість щодо проєктування варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти для забезпечення профільної
спрямованості розвитку освіти України.
Теоретичне і практичне значення дисертації верифікується успішним
проведенням

і

позитивними

висновками

за

результатами

дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Реалізація інноваційної
моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей
учнів» на базі Київської гімназії східних мов №1; наказ МОН України від
26.12.2019 №1639 – про завершення експерименту.

4.5.

Наукове

забезпечення

цілісності

процесу

реалізації

інваріантного і варіативного змісту профільного навчання (на прикладі
Київської гімназії східних мов № 1)
Наукове

забезпечення

реалізації

змісту

варіативної

складової

здійснюється за угодою про наукову творчу співпрацю, укладеною
Київською гімназією східних мов № 1 та Інститутом педагогіки НАПН
України. З іншого боку, науковий рівень педагогічних працівників гімназії
заслуговує на увагу як теоретиків у галузі освіти, так і учителів-практиків
інших закладів загальної середньої освіти.
Принцип

інноваційності

у

системі

управлінсько-педагогічної

діяльності Київської гімназії східних мов № 1 реалізувався за низкою
критеріїв [493, с. 860] (рис. 4.5).
У рамках згаданого Всеукраїнського експерименту було розроблено та
апробовано модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських
цінностей учнів Київської гімназії східних мов № 1 засобами інваріантного і
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варіативного змісту освіти (рис. 4.6). За компонентами цієї моделі
педагогічні працівники гімназії опублікували низку наукових праць.
У публікації М. Савченка схарактеризовано відкриту соціальнопедагогічну

систему

формування

змісту

полікультурної

освіти

та

полікультурного виховання здобувачів освіти, а також йдеться про розвиток
дружніх відносин Київської гімназії східних мов № 1 з країнами Сходу в
освітній та культурній сферах. Автор говорить про становлення системи
комплексного розв’язання теоретичних, практичних освітніх завдань.

Рис. 4.5. Критерії реалізації принципу інноваційності у системі управлінськопедагогічної діяльності Київської гімназії східних мов № 1
*Рисунок розроблено автором
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Рис. 4.6. Модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей
учнів Київської гімназії східних мов № 1 засобами інваріантного і варіативного
змісту освіти
*Рисунок розроблено колективом авторів у процесі Всеукраїнського експерименту

401

Це створює умови не тільки цілеспрямованого впливу на свідомість
здобувачів освіти, але й допомагає їм утверджуватись у національній
самобутності, відродженні забутих ідеалів, національних та громадянських
вартостей українського народу [515].
За результатами аналізу своєї педагогічної практики, Г. Шиян робить
висновок про те, що назріла необхідність уточнення функцій іноземної мови і
дослідження моделей спілкування [627].
Педагогічний працівник М. Янковська розглядає проблеми активізації
пізнавальної діяльності здобувачів освіти старшої школи в процесі навчання
фізики, а також особливості її організації в умовах віртуально-орієнтованого
освітнього середовища; наводить конкретні приклади створення віртуального
середовища в процесі навчання фізики з метою активізації пізнавальнопошукової діяльності здобувачів освіти [643].
До речі, у нашій публікації [661] використано основні напрацювання і
досвід М. Янковської на предмет пізнавальної активності учнів, що виникає у
результаті перетворень у технологіях навчання. Ми вивчали чинники, що
впливають на пізнавальну діяльність. Однак основні завдання оптимізації
когнітивної самостійності в умовах сучасного етапу електронного навчання
протягом усього життя, на жаль, не розв’язано.
Педагог О. Стаховська порушує проблему впровадження елементів енавчання у закладі загальної середньої освіти. На її думку, особливої уваги
заслуговують унікальні можливості електронних підручників, використання
яких

створює

передумови

для

інтенсифікації

освітнього

процесу:

комп’ютерна візуалізація навчальної інформації; архівне зберігання значних
обсягів інформації з можливістю її передачі; легкий доступу і звернення
користувача [557], що сприяє відкритості соціально-педагогічної системи.
На основі чинних державних документів (Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, оновлених навчальних програм,
Концепції нової української школи), сучасної методики навчання, досвіду
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дослідно-експериментальної роботи О. Луцак окреслює роль ціннісного
підходу

в

становленні

особистості

учня

як

громадянина-патріота,

компетентного мовця [395].
У публікації О. Галени йдеться про професійне самовизначення
здобувача освіти, про світ професій, про сформований образ «Я», а також
про: уміння зіставляти знання про себе та про професійну діяльність тощо.
Форми

і

методи

профорієнтаційної

роботи

зі

здобувачами

освіти

спрямовуються, передусім, на самопізнання і розвиток уміння аналізувати
професії.
Особливої актуальності ця проблема набуває за впровадження у
закладах загальної середньої освіти профільного навчання, оскільки вибір
здобувачем освіти профілю навчальної спеціалізації можна розглядати як
вибір напряму майбутньої професійної діяльності [107].
Учитель

Г. Кондратьєва зосереджується

на

доборі

навчального

матеріалу, що є важливим засобом виховання ціннісних орієнтацій
здобувачів освіти, забезпечуючи реалізацію на уроках не лише навчальних, а
й виховних завдань [331].
Її колега Л. Спіріна розглядає проблему розвитку наукового мислення,
адже зміст предмета «Хімія» спрямований на формування життєвої та
соціальної компетентностей здобувачів освіти, їх екологічну культуру,
навички безпечного поводження з речовинами в побуті та на виробництві
[555].
Проблему розвитку мовної особистості обдарованої учнівської молоді
у процесі їх літературної творчості та шляхи її розв’язання в системі
україномовної освіти розглядає Л. Масловська.
На основі наукового осмислення порушеної проблеми окреслює зміст
понять «творчість», «мовна особистість», «обдарованість».
Шляхом аналізу науково-методичної літератури й синтезу теоретичних
ідей визначає принципи побудови й реалізації методичної системи,
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спрямованої на формування творчої мовної особистості, розглянуто
ефективні методи організації творчої мовленнєвої діяльності здобувачів
освіти [422].
Автор Л. Масловська пов’язує освітні інновації з проведенням
нестандартних

уроків,

самостійність,

творчу

які

максимально

активність

та

стимулюють

ініціативу

пізнавальну

здобувачів

освіти.

Ефективність у навчанні забезпечує систематичне застосування дидактичних
ігор та ігрових ситуацій, що використовуються з метою розвитку інтелекту,
пізнавальної активності, творчого мислення здобувачів освіти. За такого
підходу зростає цікавість учнів до змісту курсу за вибором [421].
Іноземну мову як чинник розвитку шкільного освітнього середовища
розглядає Н. Джигора, резюмуючи: головне полягає не тільки в тому, щоб
навчити дітей спілкуватися турецькою мовою, а й досягти усвідомлення того,
що турецька мова є інструментом засвоєння нових знань, доступу до
сучасних інформаційних технологій і т.ін. [143].
Учитель арабської мови С. А. Саліх порушує важливу проблему, що
стосується

залучення

носіїв

арабської

мови

як

чинника

розвитку

комунікативних стратегій учнів старшої школи. Іноземна мова сприяє
інтеграції особистості в систему світової та національної культур. Серед
особливостей

організації

комунікативного

підходу

навчання
важливе

іноземних
місце

мов

за

принципом

належить

реальним

міжособистісним стосункам в умовах іншомовного спілкування [526].
Формування предметних компетентностей і цінностей здобувачів
освіти в освітньому середовищі гімназії розглянуто у публікації В. Кизенка,
С. Косянчука і М. Савченка [283].
Теоретичного обґрунтування і практичного значення у публікації
В. Довгань набули поняття «національні цінності», «культура», «східна
культура», «педагогічні системи» [149].
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На прикладі життєвих цінностей канадців, зазначає І. Беднарська, у
гімназії виховується толерантне ставлення учнів до носіїв іншої культури,
вивчаються особливості звичаїв, традицій, життєвих цінностей канадців,
специфіку їхньої мовленнєвої і невербальної поведінки, здоровий спосіб
життя і високу екологічну свідомість, що складає основу вивчення
етнокультурного різноманіття в Канаді та етнонаціональних цінностей
канадців на уроках англійської мови [34].
У статті З. Карпенко розглядається проблема мотиваційного розвитку
мовних компетентностей культурологічної спрямованості учнів старшої
школи на уроках японської мови.
На основі навчально-практичного осмислення розглянуто методи
мовленнєвих ситуативних компетентностей. Шляхом аналізу науковометодичної літератури та синтезу тренувальних вправ сходознавчого змісту
визначено принципи та алгоритм розвитку культурологічних японознавчих
мовленнєвих компетентностей [192].
Педагог

Н. Новицька

схарактеризовує

значення

технологій

інтерактивного навчання, за якого створюються необхідні умови для
формування життєвої та навчальної компетентностей здобувачів освіти та
розвитку й виховання особистості активних громадян з відповідною
сучасним

викликам

системою

цінностей

[442].

Йдеться

про

роль

педагогічного працівника і здобувачів освіти у цьому процесі, структуру
такого уроку, вибір найдоцільнішого методу навчальної діяльності на уроці
правознавства.
Громадянознавчі проблеми у змісті навчання арабської мови як засобу
розвитку громадянської компетентності учнів гімназії і у змісті навчальних
підручників

як

засобу

розвитку

культурно-мовних

та

морально-

громадянських цінностей учнів гімназії є актуальною й перспективною
проблемою для української освітньої теорії і практики [14; 15].
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Дослідивши ці аспекти, О. Ахмад розглядає моделювання педагогічної
системи навчання арабської мови [13], де серед пріоритетів – визначення
цілей навчання; зміст навчання, форми і способи організації змісту з
урахуванням загальних дидактичних принципів послідовності, доступності,
науковості,

невичерпності

та

наочності,

відповідного

добору

громадянознавчих текстів для досягнення запланованих цілей.
Автор Г. Подгорний аналізує методичне забезпечення навчання
перської мови (навчальні програми, посібники, підручники перської мови),
розроблене

Київською

гімназією

східних

мов

№ 1.

Це

методичне

забезпечення є фундаментом сучасної педагогічної системи навчання
перської мови на етапі освітніх реформ в Україні. Київська гімназія східних
мов № 1 працює за власним навчальним планом, який затверджується
Міністерством освіти і науки України [471].
Характеризуючи

результати

управлінсько-педагогічної

діяльності

Київської гімназії східних мов № 1, директор закладу О. Проскура окреслює
спрямованість аналітичної діяльності на розвиток наукової школи гімназії, на
забезпечення і прогнозування якісних освітніх результатів за:
• використання досвіду освітніх і соціальних практик;
• експериментального

впровадження

нових

моделей

організації

освітнього процесу (наприклад, інноваційної моделі розвитку культурномовних та морально-громадянських цінностей учнів);
• колегіальності у сфері наукової та науково-дослідницької діяльності;
• оновлюваності управлінських функцій, педагогічних технологій,
форм і методів навчання;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх науковопублікаційної активності;
• послуговування суспільними ресурсами;
• розгортання управлінських і педагогічних інновацій;
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• розроблення авторських освітніх програм і спецкурсів тощо [493,
с. 862].
Методологічні підходи розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей учнів гімназії:
особистісно орієнтований підхід (спрямовує діяльність педагогічних
працівників на розкриття і плекання особистісних характеристик кожної
дитини,

реалізацію

академічних,

соціокультурних,

комунікативних,

мовленнєвих здібностей, самобутності і особистості, усвідомлення нею
смислів навчальної діяльності, значення суб’єкт-суб’єктних відносин у
самовизначенні, саморозвитку, самореалізації індивіда тощо);
людиноцентричний підхід (визначає людину в її новій якості як мети та
смислу прогресу орієнтації на загальнолюдські, культурно-мовні цінності, які
формуються та розвиваються, на знання та соціальний досвід індивіда як
засобів розвитку людини та перспективи її подальшого розвитку);
діяльнісний підхід (розвиток мовленнєвих, комунікативних умінь і
навичок учня, застосування здобутих на уроках і в позаурочний діяльності
знань у різноманітних практичних (життєвих) ситуаціях; перехід від
асоціативної, статичної моделі знань до динамічно структурованої системи
розумових дій, формування когнітивних стратегій; пошук шляхів інтеграції
до соціокультурного й природного середовища тощо);
компетентнісний

підхід

(формування

ключових

і

предметних

компетентностей як набутих у процесі навчання інтегрованих здатностей
учня, що ґрунтуються на знаннях, уміннях, досвіді, цінностях і ставленні
особистості, які можуть цілісно реалізовуватися в практичній діяльності, у
спілкуванні,

у

міжкультурній

взаємодії

на

засадах

сформованих

мовленнєвих, комунікативних компетентностей. Ключові компетентності:
вміння вчитися, спілкуватися українською мовою,
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інформаційно-комунікаційна,
загальнокультурна,

соціальна,

здоров’язбережувальна

тощо;

громадянська,
предметні

−

комунікативна, літературна, аксіологічна, естетична та інші);
системний підхід (забезпечення розгляду суб’єкт-суб’єктних відносин
у процесі комунікативної взаємодії індивіда з особистістю у спілкуванні,
діяльності, взаєминах з іншими особами, формування мовної картини світу,
комунікативного

паспорта

мовця,

який

характеризує

комунікативну

поведінку мовця, її вияв у мовленні (дискусії));
моделювальний

підхід

(створення

теоретико-емпіричної

моделі

організації мовленнєвого, комунікативного досвіду, що відображає психічну
реальність);
структурно-функціональний підхід (дає змогу визначити структурнофункціональні особливості мовленнєвого, комунікативного досвіду через
його системотвірний фактор, дає змогу розглядати систему мовленнєвого
досвіду

як

функціональну,

динамічну,

структуровану,

організовану,

ієрархічно вибудувану);
організаційний

підхід

(визначає

рівні

організації

мовленнєвого,

комунікативного досвіду як рівня упорядкованої взаємодії структурних
елементів та функціональних зв’язків);
загальногімназійний (середовищний) підхід (формування і розвиток
українського соціолінгвістичного, полікультурного мовного простору через
формування толерантної гімназійної взаємодії (всі учасники комунікативного
процесу – мовні особистості – носії української, знавці англійської, східної
мови є соратниками, мають спільну мету і узгоджено діють у процесі
мовленнєвої взаємодії з іншими учасниками комунікативного акту));
підхід комунікативного спрямування навчання та виховання (визначає
роль мови, мовлення в реалізації комунікативної функції та здійсненні
мовленнєвої комунікації (вербальної), комунікативної поведінки (монолог,
діалог));
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міждисциплінарний підхід (сприяє формуванню і розвитку культурномовних

цінностей,

збагаченню

мовленнєвих,

комунікативних

компетентностей індивіда у процесі інтеграції в освітній процес нових
навчальних

курсів

риторики,

поетики,

культури

спілкування,

етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології, методики виразного читання,
основ режисури й акторської майстерності, проведення мовних турнірів,
дебатів тощо);
культурологічний підхід (урахування соціокультурного середовища,
мовної картини світу, мовного етикету різних народів у процесі розвитку
культурно-мовних цінностей особистості, здатності до міжкультурної
взаємодії).
У ході експерименту з розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей учнів Київської гімназії східних мов № 1 засобами
інваріантного і варіативного змісту освіти було дотримано низки принципів:
принцип гуманізації (визначає пріоритетність творчого розвитку
особистості, спрямованість розвитку освіти на гуманні, демократичні
стосунки в міжособистісних стосунках, стосунках у суспільстві, що
розглядається

як

загальнолюдська

цінність,

подолання

жорсткого

маніпулювання свідомістю учнів і нав’язування їм стереотипів мислення,
догм, які не підлягають критиці, врахування духовного потенціалу
вихованців та залучення їх до людської культури);
принцип демократизації (виховання духу соціальної солідарності
справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з особами, суспільством,
передбачає діалогічний характер освіти, суб’єкт – суб’єктні відносини між
педагогами й учнями);
принцип дитиноцентризму (визначає, що розвиток культурно-мовних
цінностей учнів має відповідати безпосереднім інтересам і потребам учнів,
їхньому суб’єктивному досвіду, здібностям, можливостям, настановам.

409

Це передбачає спрямованість на успіх кожного здобувача освіти, їх
належної мотивації, поєднання педагогічного керівництва з розвитком
самостійності та ініціативи школярів);
принцип природовідповідності (передбачає врахування сенситивних
(від лат. sensitivus – чуттєвий) періодів розвитку школярів, створення
сприятливих умов для формування й реалізації тієї чи іншої психічної
функції (наприклад, сприймання, мовлення, пам’яті та ін.), урахування у
навчальному процесі провідного типу діяльності (О. Леонтєв), що
зумовлює й визначає найважливіші перетворення в психічних процесах,
формування компетентного учня – читача, мовця, комуніканта, допомагає
розкрити індивідуальний досвід кожного учасника освітнього процесу);
принцип суб’єкт-суб’єктної спрямованості навчання і виховання
(фасилітативна (партнерська) регуляція співпраці, за якого педагогічний
працівник виступає координатором процесу навчання і виховання, а здобувач
освіти – активним учасником, співдіячем, співтворцем, суб’єктом, який
самостійно наповнює своє навчання відповідним змістом, визначає мету,
добирає

форми

опрацювання

навчального

матеріалу,

оволодіває

діяльнісними вміннями, цілевизначенням, плануванням, рефлексією.
Навчальний матеріал спрямовується не лише на розширення обсягу
знань, структурування та інтегрування їх, узагальнення предметного змісту,
але й на постійне перетворення наявного суб’єктного досвіду кожного учня,
забезпечення можливості самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення,
надавання права вибору видів і форм виконання завдань, способів навчальної
діяльності, прийомів навчальних дій, допомога контролювати й оцінювати як
результат, так і процес навчання, успішність мовленнєвої діяльності,
комунікації);
принцип системності та послідовності (забезпечує вплив на індивіда з
урахуванням його вікових можливостей і розвитку, поступового розширення
чинників розвитку культурно-мовних цінностей, вимог до рівня культури
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спілкування, створення оптимальних умов для самостійного розвитку
мовленнєвих, комунікативних компетентностей здобувача освіти);
принцип наступності і безперервності (поетапне, відповідно до
вікових

особливостей,

розширення

інформаційного,

виховного,

інструментального (практичного) обсягу змістового наповнення системи
розвитку
оволодіння

культурно-мовних
мовною

цінностей

картиною

світу,

здобувачів

освіти,

мовленнєвою,

передбачає

комунікативною

компетентностями впродовж усього життя);
принцип диференціації та індивідуалізації (передбачає врахування у
розвитку культурно-мовних цінностей учнів, індивідуальних особливостей
фізичного, психічного і соціального розвитку комунікативної особистості,
моделювання на основі індивідуальних програм розвитку, стимулювання
соціально-комунікативної діяльності вихованця, здійснення диференціації
за рівнем культурно-мовного розвитку індивіда, за змістом освіти, за
ступенем складності, самостійності, за рівнем мовленнєвого етикету,
комунікативної культури);
принцип етнічності (наповнення процесу навчання та виховання
змістом, спрямованим на формування національної свідомості, гідності,
створення умов для високоякісного навчання і спілкування українською,
англійською, східною мовами, для вивчення звичаїв, традицій, обрядів
народів, забезпечення умов для відчуття етнічної належності до свого
народу, його культури, формування рис національної ментальності,
виховання в молоді почуття соціальної відповідальності за збереження,
примноження і продовження етнічної культури);
принцип культуровідповідності (передбачає нерозривний зв’язок
виховання з культурними надбаннями людства та українського народу,
зокрема, із знаннями про етнонаціональні, загальнолюдські багатства в
царині духовної та матеріальної культури, про особливості розвитку і
становлення національної культури та її взаємозв’язків із загальнолюдською,
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знання історії свого народу, його культури, забезпечення успішної
комунікації поколінь, культуровідповідності процесу, полікультурності
продукту і культуротворчої спрямованості результату розвитку культурно –
мовних цінностей).
За основний засіб розвитку культурно-мовних цінностей здобувачів
освіти визначено цілеспрямовану діяльність гімназистів, яка пов’язана із
засвоєнням мовленнєвих, комунікативних компетентностей особистості.
Освітній процес, розвиток мовної особистості, комуніканта, носія культурномовних цінностей здійснювалося за такими напрями діяльності:
політично-правовий (засвоєння знань про мовну політику в Україні,
основ законодавства в Україні, що регулює права особистості на володіння
державною мовою, мовами національних меншин, мовами народів світу,
право особистості на об’єднання в неурядові організації (культурні
товариства, товариства дружби із зарубіжними країнами), права на свободу
думки і слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань);
аксіологічний (засвоєння учнями змісту особистісних, сімейних,
європейських, загальнолюдських, етнонаціональних цінностей особистості);
національний мовно-культурний (розвиток, засвоєння мовної свідомості
індивіда, цінності рідної української мови, цінності інших мов, культур, які є
мостами дружби, взаєморозуміння, взаємодії України зі світом, розвиток
української мовно-культурної особистості як комуніканта, який володіє
культурно зумовленою ментальністю, мовною картиною світу і системою
цінностей, дотримується когнітивних підходів, мовних, поведінкових і
комунікативних норм певної лінгвокультурної спільноти);
іншомовний лінгвокультурний (розвиток інтересу гімназистів до
опанування змісту навчання іноземних мов (англійської, однієї зі східних
мов: китайської, японської, арабської, перської, гінді, турецької, корейської),
формування іншомовних компетентностей);
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мовно-комунікативний

(опанування

мовної

компетенції,

мовленнєвої, комунікативної компетентностей мовною особистістю як
типом комуніканта, який характеризується сукупністю здібностей і ознак,
що зумовлюють створення ним мовленнєвих творів (текстів), які різняться
за

ступенем

структурно-мовної

складності,

глибиною

і

точністю

відображення дійсності);
етичний (розвиток індивідуальних норм комунікативної поведінки;
засвоєння учнями сукупності культурно (національно, етнічно та соціально)
зумовлених правил мовленнєвої поведінки, що відображені в стереотипних
усталених

формулах

історичний

період

спілкування,
для

визнаних

встановлення,

суспільством

підтримання

та

у

певний

розмикання

мовленнєвого контексту в обраній тональності);
інформаційний (усвідомлене засвоєння мовною особистістю функцій
мови, мовних стилів, лексики сучасної української мови, зразків офіційноділового стилю мовлення; популяризація української мови як держаної,
визначення ролі української мови серед мов народів світу);
політкультурний (засвоєння здобувачами освіти політкультурних
компетентностей мовної особистості; формування мовної картини світу в
актуальному,

перспективному,

глобальному

життєвому

просторі

(в

культурно-мовному ареалі));
інтеркультурний (розвиток таких комунікативних якостей особистості,
які дають змогу індивіду бути успішним у міжкультурній комунікації, у
спілкуванні з закордонними ровесниками, що випливає із парадигми
особистісно

орієнтованої

іншомовної

освіти,

культурологічного,

комунікативного спрямування процесу навчання та виховання учнівської
молоді);
етнопсихолінгвістичний (засвоєння основ етнопсихолінгвістики як
сукупності мовних подій або мовних ситуацій, що лежить у площині
національного дискурсу, який розуміється як вербалізована мовномисленнєва
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діяльність, що уявляється як сукупність процесу та результату й
характеризується двопланово: власне лінгвістичний та лінгвокогнітивний.
Доведення до здобувачів освіти особливостей функціонування української,
інших мов як відображення та прояву національно-лінгвістичного комплексу,
специфіки комунікативної, мовленнєвої поведінки представників певного
національно-лінгвокультурного

співтовариства;

характерних

рис

національного дискурсу і чинників, які визначають його національнокультурну специфіку).
Отже, діагностика ефективності реалізації змістово-процесуального
потенціалу проєктування варіативного навчання здійснювалася у Київській
гімназії східних мов № 1 за сучасними науково обґрунтованими підходами.

Висновки до четвертого розділу
Діагностика

ефективності

реалізації

змістово-процесуального

потенціалу проєктування змісту варіативного навчання спирається на вимоги
до

проєктування

оптимізації

варіативного

розвитку

системи

освітнього

компонента

освіти

як

та

як

критерію

складової
доцільності

функціонування дидактичної системи, вимоги до проєктування допрофільної
підготовки з можливістю вибору варіанту профільного навчання як до
чинника цілевизначення варіативного навчання, можливість верифікації
ефективного розвитку системи освіти на засадах запровадження варіативного
навчання, встановлення організаційно-педагогічних умов реалізації змістовопроцесуального

потенціалу

проєктування

варіативного

навчання

в

дидактичній системі закладу загальної середньої освіти.
Теоретико-методологічні основи проєктування змісту варіативного
навчання (методологічний аналіз розвитку основ варіативного навчання в
світлі класичної і постнекласичної методології освіти; дидактичні принципи
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формування і реалізації варіативного компонента змісту освіти; дидактичні
функції курсів за вибором у здійсненні допрофільної підготовки і
профільного навчання) та дидактична система варіативного навчання
(принцип

варіативності

освіти;

комплексна

структурно-функціональна

модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти; технологія
проєктування варіативного компонента змісту навчального профілю закладу
загальної середньої освіти) складають змістово-процесуальний потенціал
проєктування змісту варіативного навчання складають дорожню карту
проєктування варіативного освітнього компонента як складової оптимізації
розвитку системи освіти та як критерію доцільності функціонування
дидактичної системи.
Модель особистості випускника – головний чинник цілевизначення.
Зміст

освіти

виступає

певним

інформаційним

конструктом,

відображенням складності суто природних процесів, певною проекцією цих
процесів на сучасну людину й навпаки.
Він має наділятися можливістю реального одухотворення, емоційноціннісним началом людини, профільною зорієнтованістю щодо розвитку
особистості, можливостями її реалізації в інтересах суспільства й творчої
індивідуальності людини; нести ознаку зв’язку як власного сигналу
особистості (самобудови), так і предметно діяльнісної спрямованості
особистості даного регіонального соціуму – профілю (самодобудови). Є
змістом профільної освіти особистості.
Існуючий цілеспрямований селективний набір (на основі конкурсу)
здобувачів освіти до гімназій та ліцеїв значно обмежує можливість
отримання альтернативної освіти школярами у відповідності до їх
різноманітних нахилів, здібностей та потреб.
Особистісний підхід передбачає пошук суб’єктної позиції, коли кожна
дитина стає суб’єктом власного розвитку.
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Серед головних напрямів педагогічного управління ми виокремлюємо:
залучення адміністрації та вчителів-предметників до спільної діяльності для
досягнення нової якості освітнього процесу (доопрацювання змістових
одиниць, розроблення дидактичних задач і т.ін.); контроль і вивчення
результатів діяльності суб’єктів управління за цілями тощо.
До головних завдань змісту варіативного освітнього компонента
належить впровадження різних моделей закладів загальної середньої освіти
академічної і практичної спрямованості через здійснення профільного
навчання.
Допрофільна підготовка, з одного боку, це підсистема профільного
навчання, функцією якої є підготовка здобувачів освіти до вибору напряму
профільного навчання; з іншого, – це система педагогічної, психологічної,
інформаційної та організаційної підтримки здобувачів освіти задля їхнього
самовизначення після закінчення основної школи.
Основними складовими допрофільної підготовки здобувачів освіти є
вивчення курсів за вибором, інформаційна робота, профільна орієнтація,
профільне консультування.
Можливість верифікації ефективного розвитку системи освіти на
засадах запровадження варіативного навчання, його істинність може бути
доведеною зокрема за допомогою логічних умовиводів.
Стосовно мети нашого дослідження, що полягає в науковому
обґрунтуванні
варіативного

теоретико-методологічних
навчання

у

закладах

засад

загальної

проєктування
середньої

змісту

освіти

як

визначального засобу забезпечення його профільної спрямованості в гімназії
і ліцеї, верифікацією слугує, за суттю, текст цієї докторської дисертації та
представлений матеріал у численних монографіях, посібниках, наукових
статтях та тезах автора – концептосфера автора щодо можливості, змоги
розробляння й подальшого вдосконалення теорії варіативної освіти,
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варіативного навчання й змістово-процесуального потенціалу у процесі його
забезпечення.
Змістово-процесуальний потенціал як науково-педагогічний ресурс у
процесі проєктування і реалізації допрофільної підготовки і змісту
профільного навчання, що становлять предмет нашого пошуку, є важливою
умовою у контексті теоретико-методологічних засад проєктування змісту
варіативного

навчання

у

закладах

загальної

середньої

освіти,

де

культурологічний принцип вияскравлюється як домінанта розвитку освіти за
науковими поняттями, смислами, досягненнями культури.
Тож

процес

цілеутворення

освіти

не

може

відбуватися

поза

суспільством і державою, і не може не передбачати формування інноваційної
педагогічної свідомості. Пред’явлення знання, як і його сприйняття в ідеалі
під час побудови навчальних предметів і спеціальних курсів, варіативна
освіта здатна пов’язати неповторність особистості здобувачів освіти з
динамікою суспільних цінностей.
Варіативність освіти глибоко оволодіває метою загальної середньої
освіти

створенням

оптимальних

умов

для

різнобічного

розвитку

індивідуальності дитини через виявлення її нахилів і здібностей, виховання
національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості
громадянина України, при цьому школа переходить від трансляції і
відтворення знань до формування компетентностей як комбінації знань,
умінь і ставлень, необхідних сучасній людині у ХХІ ст.
Для цілевизначального процесу в ході варіативного навчання як
нагальне постає завдання для педагогів основної і старшої школи –
формувати цілісне уявлення здобувачів освіти про світ, сприяти їм у набутті
соціального досвіду, готувати їх до професійного самовизначення на тлі
громадянськості і гуманізму.
Після

завершення

дослідно-експериментальної

роботи

всеукраїнського рівня «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-
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мовних та морально-громадянських цінностей учнів» (Київська гімназія
східних мов № 1; 2012–2019 рр.), учені та педагогічні працівники гімназії
дійшли висновку, що можливість цілевизначення і розвитку дидактичної
системи за вибором змісту варіативного навчання мають слугувати не
лише підсиленню інваріантного змісту освіти, а й спрямовуватись на
моральне, громадянське виховання особистості школяра – цей висновок
надає можливості помічати наше дослідження актуальним і доцільним у
плані верифікації.
Управління освітньо-пізнавальною і науково-дослідною діяльністю
здобувачів освіти на етапі допрофільної підготовки і профільного навчання є
організацією співвідношення між усвідомленою освітньо-пізнавальною і
науково-дослідною діяльністю, системою теоретичних знань та системою
нормативних умінь і навичок.
Дидактична стратегія управління освітньо-пізнавальною і науководослідною діяльністю здобувачів освіти на етапах допрофільної підготовки і
профільного навчання є проєктом освітнього процесу з розподіленою
спільною діяльністю суб’єктів.
Під час прогнозування розвитку складних систем, до яких належать
заклади загальної середньої освіти, роль моделювання є регулятивною,
оскільки в багатьох випадках воно виявляється чи не єдиною можливістю
визначити вектори і зміст оптимального розвитку адекватних систем
управління, а також здійснити вибір правильного (за певних умов)
управлінського рішення.
Можемо констатувати, що моделювання, з одного боку, забезпечує
вивчення механізмів управління освітнім процесом та, з іншого, стає на
допомогу у прогнозуванні ефективності цих механізмів.
Об’єднуючи певною мірою об’єктивну і суб’єктивну сторони дійсності,
моделювання водночас виражає їх діалектичну єдність та є реальним
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утіленням принципу випереджального відображення суспільних процесів і
механізмів управління ними – проєктуванням ідеї розвитку системи.
Зміст розділу викладено у таких працях автора: [82; 85; 86; 87; 90:
228; 229; 232; 235; 236; 237; 242; 243; 244; 245; 262; 266; 268; 269; 270; 273;
274; 275; 276; 277; 278; 284; 285; 287; 289; 290; 294; 299; 309; 310; 311; 312;
417].
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури
з’ясовано стан розвитку і функціонування системи освіти з позицій
диференціації,

можливості

проєктування

варіативного

особистісно

орієнтованого навчання в умовах профілізації та тенденцій і спроб подальшої
модернізації загальної середньої освіти в Україні та за рубежем. У результаті
аналізу встановлено, що структурно-функціональний зміст варіативного
освітнього компонента, інтегруючи аксіологічний (ціннісний), когнітивний
(пізнавальний), особистісний і діяльнісно-творчий підходи до освіти,
забезпечує низку загальних і специфічних дидактичних функцій освіти.
З’ясовано, що проблема дидактичного потенціалу курсів за вибором
покладається в основу важливих узагальнень на теоретичному рівні, проте
більшість

з

них

ще

потребують

наукового

обґрунтування

та

експериментальної перевірки. Встановлено, що теоретичні і методичні
положення про конструювання курсів за вибором здебільшого розглядаються
на прикладах розроблених навчальних курсів.
Курси за вибором і відповідні їм методики часто створюються на різній
методологічній і психолого-дидактичній основі відповідно до профілю
навчання, рівня освіти і педагогічного досвіду. Це спричиняє розбіжності під
час конструювання і структурування змісту того чи іншого курсу за вибором
і методики його вивчення.
2. Окреслено дидактичні принципи формування варіативного компонента
змісту освіти. Принцип фахового спрямування співвідноситься із загальною
закономірністю навчання – зміст навчання залежить від суспільних потреб і
цілей навчання. Принцип фундаменталізації вказує на доцільність вибору
концепції варіативного змісту освіти, де за головне береться педагогічно
адаптований соціальний досвід людства, аналогічний його культурі. У змісті
відображаються ті фундаментальні наукові досягнення, без яких неможливим
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стає здійснювати майбутню фахову діяльність здобувачів освіти на етапі
профілізації і які, ймовірно, не зазнають змін у процесі розвитку науки.
Принцип міжпредметних зв’язків уможливлює відображення діалектичних
взаємозв’язків у природі, передбачає узгоджене вивчення теорій, законів,
понять, спільних для споріднених курсів за вибором у рамках навчального
профілю того чи іншого закладу загальної середньої освіти. Принцип
варіативності запроваджується у практику навчання при формуванні його
змісту на рівні курсу за вибором, регламентує введення до змістового блоку
курсу за вибором навчальних елементів, які визначають особливості вибраного
здобувачами освіти фаху. Принцип наукового поглиблення змісту навчальних
предметів (принцип науковості навчання) вводиться в освітній процес на етапі
допрофільної підготовки і профільного навчання з огляду на специфіку кожної
освітньої галузі й профілю навчання.
Схарактеризовано дидактичні функції курсів за вибором у процесі
реалізації профільного навчання. Функція інноваційного навчання вказує на
те, що і здобувачі освіти, і всі інші суб’єкти освітнього процесу залучаються
до активної освітньо-пізнавальної діяльності, що відзначається інтенсивною
комунікацією.

Функція

індивідуальної

орієнтованості

змісту

освіти

спрямовується на створення можливості вибирати здобувачами освіти
варіативні навчальні предмети та відвідувати курси за вибором, які
поглиблюють і розширюють як обов’язковий зміст навчання, так і підвищують
загальноосвітній і культурний рівень за змістом, що виходить за межі освітніх
галузей,

передбачених

Базовим

навчальним

планом

загальноосвітніх

навчальних закладів. Культурологічна функція шкільної варіативної освіти
передбачає оновлення її змісту на засадах гуманітаризації, розкритті
взаємозв’язку людини, природи і суспільства, виховання громадянської та
екологічної відповідальності. Функція усебічного розвитку особистості дає
змогу формувати цілісну особистість здобувача освіти, розширювати спектр
його інтересів із метою повноцінного загальнокультурного розвитку,
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психофізичного
використовується

вдосконалення
для

тощо.

гарантованого

Корекційно-адаптивна
досягнення

функція

обов’язкового

рівня

загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти через організацію спеціальних
занять, групових та індивідуальних консультацій, групове вивчення окремих
предметів, курсів за вибором тощо. Особистісно-розвивальна функція
передбачає розроблення і виконання індивідуальних програм навчання і
розвитку певних категорій здобувачів освіти (обдаровані; з уповільненим
розвитком; ослаблені тощо). Функція структурно-функціональної єдності
елементів

змісту

інваріантного

і

варіативного

освітніх

компонентів

спрямовується на формування цілісної наукової картини світу. Функція
здатності здобувача освіти до самостійного засвоєння знань та інформації
сприяє посиленню розумової діяльності учня, раціональному застосуванню
ним засвоєних знань. Функція системи навчання забезпечує засвоєння системи
знань, умінь і навичок, емоційно-оцінних норм та збагачує досвід творчої
діяльності здобувачів освіти. Соціальна й інформаційна функції в умовах
відкритості інформації, залучення багатьох суб’єктів і джерел знань до
здобуття учнями освіти передбачає оволодіння здобувачами освіти вміннями
набувати соціального досвіду, співпрацювати в групах і колективі, самостійно
вчитися, знаходити й обробляти інформацію, критично мислити, розв’язувати
нетипові задачі, застосовувати знання у проблемних ситуаціях та ін. Функція
навчання і виховання відповідно до природних здібностей здобувачів освіти
вказує на необхідність розробляти і реалізувати типові програми навчання з
опертям на природні здібності здобувача освіти.
Виокремлено як важливі специфічні дидактичні функції курсів за
вибором: діагностична; стабілізації і доповнення; мотиваційна (функція
каталізу, активізації); орієнтації; забезпечення профільної і початкової
професійної

спеціалізації

навчання.

Специфічні

дидактичні

функції

віддзеркалюють взаємозв’язки обов’язкового і факультативного навчання.
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3. Розглянуто

змістово-процесуальний

потенціал

як

науково-

педагогічний ресурс у процесі проєктування варіативного навчання та
оновлення

теоретико-методологічних

засад

проєктування

змісту

варіативного навчання і основ розвитку дидактичної системи варіативного
навчання. Змістово-процесуальний потенціал у проєктуванні варіативного
навчання веде до: інноваційного навчання; індивідуальної орієнтованості
змісту

освіти;

реалізації

культурологічної

функції

шкільної

освіти;

усебічного розвитку особистості; виконує корекційно-адаптивну функцію;
особистісно-розвивальну функцію; забезпечує структурно-функціональну
єдність елементів змісту інваріантного і варіативного освітніх компонентів;
розвиває здатності учня до самостійного засвоєння знань та інформації; несе
соціальну й інформаційну функції; забезпечує навчання і виховання
відповідно до природних здібностей учнів.
Сформульовано і внесено до змісту дидактики середньої школи
поняття «курс за вибором», «спеціальний курс», «функція спеціального
курсу». Наприклад, 1) поняття «курс за вибором» і «факультативний курс» є
різними дидактичними одиницями. По-перше, курс за вибором – обов’язкове
заняття за умови вибору його учнем; факультативний курс – необов’язкове
заняття. По-друге, обов’язковою є атестація учнів із курсу за вибором, на
відміну від факультативного курсу; 2) поняття «курс за вибором» і
«факультативний курс» мають спільні ознаки, що стосуються їхніх функцій.
Проте факультативний курс більшою мірою задовольняє різноманітні
пізнавальні інтереси учнів, сприяє їхньому особистісному розвиткові. До
завдань курсу за вибором як елемента профільного навчання належить
здійснення спеціалізованої підготовки старшокласників відповідно до
вибраного ними профілю.
Змістово-процесуальний потенціал як науково-педагогічний ресурс у
процесі

проєктування

методологічні

основи

варіативного
проєктування

навчання
змісту

складають:

а) теоретико-

варіативного

навчання
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(методологічний аналіз розвитку основ варіативного навчання в світлі
класичної і постнекласичної методології освіти; дидактичні принципи
формування і реалізації варіативного компонента змісту освіти; дидактичні
функції курсів за вибором у здійсненні допрофільної підготовки і профільного
навчання);
варіативності

б) дидактична
освіти;

система

комплексна

варіативного

навчання

структурно-функціональна

(принцип
модель

проєктування і реалізації варіативного змісту освіти; технологія проєктування
варіативного компонента змісту навчального профілю (профілю навчання)
закладу загальної середньої освіти).
4. Розроблено та обґрунтовано комплексну структурно-функціональну
модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти, яка визначає
профіль навчання у закладі загальної середньої освіти як об’єкт (варіант)
проєктування навчання та як довершену систему. Модель розроблена на
основі теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти і спрямована на забезпечення
варіативності освіти за створення оптимальних умов для різнобічного
розвитку індивідуальності здобувача освіти через виявлення його нахилів і
здібностей,

виховання

національно

свідомої,

життєво

і

соціально

компетентної особистості громадянина України.
Комплексна структурно-функціональна модель проєктування і реалізації
варіативного змісту освіти узалежнює цілеутворення освіти та освітній
продукт (компетентний випускник) закладу загальної середньої освіти. А
дидактична модель варіативного навчання, об’єднуючи змістову модель
предметного

забезпечення

і

технологію

проєктування

варіативного

компонента змісту освіти, оптимізує зміст освіти в цілому, актуалізує зміст
профільної освіти, який, своєю чергою, детермінує освітній процес у закладі
загальної середньої освіти і діагностику процесу реалізації змістовопроцесуального потенціалу через забезпечення психолого-педагогічних основ
функціонування системи у закладі загальної середньої освіти, спрямовує на
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дотримання принципів варіативності освіти і використання їх потенціалу у
процесі

вдосконалення

змістової

моделі

предметного

забезпечення.

Модернізоване предметне забезпечення, знову ж таки, через дидактичну
модель

варіативного

навчання

у закладі

загальної

середньої

освіти

визначатиме нові вектори розгортання технології проєктування варіативного
компонента змісту освіти, що через наступне коло оптимізації змісту освіти
вестиме до оновлення змісту профільної освіти і подальшого вдосконалення
освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти.
Успішну апробацію цієї моделі в умовах профільного навчання було
здійснено на базі Київської гімназії східних мов № 1, яка у 2012–2019 рр.
перебувала у Всеукраїнському експерименті «Реалізація інноваційної моделі
розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів».
5.

Схарактеризовано

розроблені

теоретичні

засади

здійснення

діагностики ефективності реалізації змістово-процесуального потенціалу як
науково-педагогічного ресурсу, проєктування варіативного навчання у
закладах загальної середньої освіти як складової оптимізації розвитку
системи освіти і як умови ефективного функціонування дидактичної системи,
що висувається до проєктування допрофільної підготовки з можливістю
вибору здобувачами освіти варіанта навчального профілю (профілю
навчання) як ключового чинника формування особистості компетентного
випускника закладу загальної середньої освіти. Ці засади охоплюють три
основні рівні – загальнотеоретичного уявлення, навчального предмета і
навчального матеріалу.
Рівень загальнотеоретичного уявлення. Формами фіксації цього рівня є
розроблення теоретичної концепції змісту освіти, визначення його складу,
структури і функцій, де через рефлексію виявляється суб’єктивний досвід
учня – досвід життєдіяльності, якого він набуває в конкретних умовах
соціокультурного середовища, в процесі сприйняття і розуміння світу людей і
речей.
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Рівень навчального предмета передбачає конкретизацію складу,
структури, функцій змісту освіти; фіксується у стандартах освіти, навчальних
програмах і методиках викладання навчальних предметів.
Рівень навчального матеріалу. Склад, структура і функції змісту освіти
закріплюються у формі підручників та інших засобів навчання.
Теоретичні

засади

діагностики

ефективності

реалізації

змістово-

процесуального потенціалу як науково-педагогічного ресурсу варіативного
навчання враховують: 1) практичне значення навчального змісту для формування
ключових

компетентностей

здобувача

освіти;

2) доцільність

збагачення

світоглядних знань методами і прийомами наукового пізнання з метою
всебічного розвитку учня. Діагностика ефективності реалізації змістовопроцесуального потенціалу варіативного навчання має провадитися у процесі
розвитку особистості здобувача освіти, визначаючи роль діяльності особистості в
цьому процесі. Однак, така діагностична діяльність має передбачати реалізацію
основних положень стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю у
взаємозв’язку з науково-дослідною діяльністю здобувачів освіти на етапі
допрофільної підготовки і профільного навчання. І має виявляти ефективність у
процесі:
а) навчання (пізнання) і розвитку особистості, виявляючи їх єдність, за
якої навчання стимулює розвиток;
б) навчання (пізнання) особистості, що спонукає до дій, які дають
змогу вдосконалити процеси навчального діалогу;
в) виконання здобувачем освіти дії та операції, за допомогою яких
предметні знання (профільні знання у певній галузі) складаються в систему
ідей і понять;
ґ) розвитку особистості, де провідна роль навчання (пізнання) полягає
у засвоєнні певного змісту знань, похідними від яких є методи навчання
(пізнання), форми його організації.
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6. Розроблено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови реалізації
змістово-процесуального потенціалу у процесі проєктування варіативного
навчання як чинника моніторингу функціонування дидактичної системи
варіативного навчання. Проєктування варіативного навчання визнаємо за
феномен, що за теоретично обґрунтованого змістово-процесуального потенціалу
може набувати значної кількості варіацій і видозмінюватися у дидактичних
системах варіативного навчання закладів загальної середньої освіти, які, зі свого
боку, детермінуються наявними організаційно-педагогічними умовами або їх
відсутністю.
Теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови реалізації
спроєктованого змістово-процесуального потенціалу варіативного навчання
досліджені на практиці (у ході Всеукраїнського експерименту, Київська
гімназія східних мов № 1) і зведені до чотирьох основних підвалин за такими
рівнями: рівень державної політики у системі закладів загальної середньої
освіти; рівень теоретичного та методологічного обґрунтування (завдання
дидактики як теорії навчання); рівень забезпечення процесу реалізації
варіативного

навчання;

рівень

управління

дидактичною

системою

варіативного навчання з урахуванням специфіки навчальних профілів
закладу загальної середньої освіти.
У процесі проєктування варіативного навчання в дидактичній системі
закладів загальної середньої освіти важливими чинниками є: добір змісту
профільних загальноосвітніх предметів і курсів за вибором; долучення
здобувачів освіти до виконання навчально-науково-технічної діяльності;
забезпечення структурно-функціональної єдності елементів інваріантного і
варіативного компонентів змісту освіти; задоволення потреби здобувачів
освіти в усвідомленому виборі навчальних предметів і курсів за вибором
(факультативні й спеціальні); урахування характеру, динаміки різноманітних
загальнонаукових і професійних інтересів здобувачів освіти. Реалізація
змістово-процесуального потенціалу у процесі проєктування варіативного
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навчання в дидактичній системі закладів загальної середньої освіти має
здійснюватись з огляду на такі закономірності:
– науковість елементів структури курсів за вибором;
– відтворення основними елементами моделі змісту курсів за вибором
інформації про систему предметних знань, умінь і навичок тощо (йдеться про
вміння переймати ціннісні орієнтації, трансформувати алгоритмізовані дії під
час розв’язання типової навчальної задачі, аналізувати навчальну ситуацію
відповідно до особливостей її виявів і контекстних реалізацій);
– формування змісту курсу за вибором має здійснюватися довкола
системи понять, які вибираються з множини базових понять відповідної
галузі соціально-педагогічних знань (при цьому добирається така кількість
понять, яка достатня для чіткого викладення змісту проєктованого курсу за
вибором);
– уведення до змісту курсу за вибором системи знань, дібраних із
виучуваної галузі наук (природнича, гуманітарна, технічна) та дидактично
перероблених, обґрунтованих і призначених для цілей освіти;
– вироблення системи вмінь і навичок, необхідних для застосування
у типових різновидах освітньої діяльності.
На рівні теоретичного та методологічного обґрунтування, що відносимо
до завдань дидактики як теорії навчання, потребують подальшого розроблення:
положення про послідовність розроблення і шляхи вдосконалення змісту курсів
за вибором відповідно до традиційних і новітніх спеціальностей, які
пропонують заклади вищої освіти; система досліджень функціонування і
розвитку освітньої сфери за аспектами її варіативності; прогнозування розвитку
самостійної роботи здобувачів освіти на етапах допрофільної підготовки і
профільного навчання.
7. Верифіковано результати наукового забезпечення і супроводу процесу
реалізації змісту варіативного освітнього компонента у дидактичній системі
варіативного навчання Київської гімназії східних мов № 1 (за підсумками

428

Всеукраїнського експерименту 2012–2019 рр.), що забезпечило втілення
теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання у
закладах загальної середньої освіти у структурно-функціональній моделі
застосування дидактичних технологій реалізації курсів за вибором в умовах
профільного навчання, в інноваційній моделі розвитку культурно-мовних та
морально-громадянських цінностей учнів у Київській гімназії східних мов № 1 і
моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів
Київської гімназії східних мов № 1 засобами інваріантного і варіативного змісту
освіти.
На наукових підходах, за якими теоретично встановлено можливості
здійснення верифікації (перевірки) результатів наукового забезпечення і
супроводу процесу реалізації змісту варіативного освітнього компонента у
дидактичній системі варіативного навчання цього закладу загальної
середньої освіти, виокремлено відповідні критерієтвірні складники.
Створення

критеріїв

для

здійснення

верифікації

базується

на

основоположних позиціях, серед яких:
а) структура змісту освіти, яка має всеціло узгоджуватися з вимогами
до випускника закладу загальної середньої освіти (ця структура має
охоплювати

не

лише

«традиційні»

навчальні

предмети,

основними

аргументами на підтримку змісту яких є дані про розвиток відповідної науки,
а й спеціальні предмети (у т.ч. курси за вибором), у яких висвітлюються
загальнокультурні уявлення про розвиток затребуваних компетентностей);
б) головні елементи («осереддя») змісту освіти, серед яких знання,
уміння і навички, творча діяльність, ціннісно-смислові аспекти;
в) варіативні

елементи

(«оболонка»)

змісту

освіти,

які

дають

здобувачеві змогу усвідомити своє місце в навчанні з огляду на особисті
інтереси, потреби і наміри;
ґ) інваріантний освітній компонент у повному обсязі змісту освіти, аби
зберегти її цілісність та не перевищити кількість годин допустимого
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навчального

навантаження

з

урахуванням

варіативного

освітнього

компонента;
д) вплив змісту варіативного освітнього компонента на виховання
особистості здобувача освіти з урахуванням соціально-культурних тенденцій,
зумовлених векторами розвитку суспільства, індивідуальних потреб та
особливостей здобувачів освіти.
Прикінцеве

узагальнення

теоретико-методологічних

засад

проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої
освіти здійснено в одноосібній монографії, методичних рекомендаціях,
адресованих організаторам профільної освіти.
У дисертації уперше в теорії навчання обґрунтовано важливість
змістово-процесуального потенціалу в процесі проєктування варіативного
навчання у закладах загальної середньої освіти як ресурсу оновлення
теоретико-методологічних засад проєктування змісту варіативного навчання і
основ розвитку дидактичної системи варіативного навчання; сформульовано
теоретичне підґрунтя для здійснення діагностики ефективності змістовопроцесуального потенціалу в процесі проєктування варіативного навчання у
закладах загальної середньої освіти; схарактеризовано організаційнопедагогічні умови реалізації змістово-процесуального потенціалу у процесі
проєктування варіативного навчання як детермінанти функціонування
дидактичної системи варіативного навчання; розроблено та науково
обґрунтовано комплексну структурно-функціональну модель проєктування і
реалізації варіативного змісту освіти у дидактичній системі варіативного
навчання

за

теоретико-методологічним,

стратегічно-діяльнісним,
верифікаційним,

рефлексійно-актуалізаційним,

змістово-процесуальним,

аналітико-прогностичним,

структурно-функціональним,
інтерпретаційно-

дидактико-методичним,

аксіологічно-активізаційним

критеріальними

аспектами; подальшого теоретико-методологічного обґрунтування набула
дидактична система варіативного навчання; удосконалено теоретичну основу
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розроблення науково-методичного комплексу для здійснення моніторингу та
верифікації ефективності технологій проєктування варіативного змісту
профільного навчання; уточнено зміст основних дидактичних понять:
«диференційоване навчання», «курси за вибором», «факультативний курс»,
«спеціальний курс», «профіль навчання», «функції спеціального курсу».
Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти проблеми теоретикометодологічних засад проєктування змісту варіативного навчання у закладах
загальної середньої освіти. Потребують подальшого розвитку питання
розроблення теоретичних положень регіонального компонента змісту освіти,
питання варіативних модулів навчання тощо.
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Додаток А
ВИТЯГ ІЗ ПЕРЕЛІКУ
навчальних програм варіативної складової, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України для використання в основній і старшій школі у закладах загальної
середньої освіти з навчанням українською мовою (старша школа)
Назва, автор

Українська мова
Програми факультативних та спеціальних курсів
«Українська мова і література».
Програми «Рідна мова» для загальноосвітніх
навчальних закладів з поглибленим вивченням
української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного
профілю
Програми «Українська мова» для шкіл (класів) з
поглибленим вивченням української мови для ліцеїв
та гімназій гуманітарного профілю (авт. Тихоша В. І.)
Програма факультативного курсу «Основи риторики»
(авт. Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б.)
Програма факультативного курсу «Основи культури
мовлення» (авт. Романюк Є. В.)
Програма факультативного курсу «Ділова українська
мова» (авт. Оперчук О. П.)
Програма факультативного курсу «Стилістика
сучасної української мови» (авт.: Авраменко О. М.,
Чукіна В. Ф.)
Програми факультативних та спеціальних курсів
«Українська мова й література».
Програми факультативних курсів «Українська мова й
література».
Програма факультативного курсу «Література
української діаспори» (10–11 класи) Терехов В.

Клас Видавництво

Рік
вид.

7–11

2007

8–11

8–11

Дивослово

Педагогічна
2004
преса
Освіта

2003

Педагогічна
2006
преса
Педагогічна
10–11
2008
преса
Педагогічна
10–11
2008
преса
10–11

10–11

Грамота

2008

7–11 «Дивослово» 2007
8–11 «Дивослово» 2008

Біла Церква
КОІПОПК
К., Вид. дім
«Шкільний
Програма спецкурсу «Основи науки про мову».
10–11 світ» Біла
Автор – О. Заболотний.
Церква,
КОІПОПК, К.
Програма факультативного курсу «Світ українського
10 Біла Церква
слова»
(11) КОІПОПК
Програма факультативного курсу «Зорова поезія».
Біла Церква
9–11
Упорядкування – О. Калініченко.
КОІПОПК
Програма факультативного курсу «Українська
Біла Церква
11
еміграційна література». Упорядкування – Г. Чирко.
КОІПОПК
10–11

2010
2006
2010
2010
2010
2010
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Світова література
Програми факультативів та спецкурсів. 8–11 класи.
8–11
Упорядники: Ю. Ковбасенко, В. Федоренко,
Н. Жданова
Антична література (Програма факультативного
курсу для 10 (11)) класів універсального,
природничого, фізико-математичного,
8–11
технологічного, та спортивного профілів
загальноосвітніх навчальних закладів. Упорядкування
Ю. Ковбасенка, В. Федоренко, Н. Жданової.
Програма факультативного курсу «Література
постмодернізму». Упорядкування Клименко Т.
Програма факультативного курсу «Світовий театр і
література». Укладач: В. Феодорович.
Англійська література (від Просвітництва до
сучасності): Програма курсу за вибором Укладачі:
О. Михайленко, Л. Мокеєва, В. Теремок.
Історія України
Збірник навчальних програм курсів за вибором для
суспільно-гуманітарного напряму до профільної
підготовки та профільного навчання (історія, право,
філософія, громадянська освіта)
Основи критичного мислення. Програма курсу за
вибором для учнів 10–11 профільних класів
суспільно-гуманітарного напряму.
Автори програми: О. Пометун, Л. Пилипчатина,
І. Сущенко, В. Дюков
«Трипільська протоцивілізація». Програма курсу за
вибором для учнів 10–11 профільних класів
суспільно-гуманітарного напряму.
Автор програми – М. Відейко. (17 годин.)
Видатні постаті України. 10–11 клас.
Автор програми – І. Гирич, кандидат історичних
наук, завідувач відділу інституту української
археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського
НАН України. (17 годин.) Історія української
культури: від середньовіччя до початку нової доби.
Програма курсу за вибором для учнів 10–11
профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.
Автор програми – В. Власов. 70 годин (по 35 в 10-му та
11-му класах).

Київ:
Шкільний
світ

2007

Зарубіжна
література.
№ 1-3
(січень)

2008

Зарубіжна
література
Шкільний
11
2008
світ. Число
1–3 (545547)
Біла Церква
10–11
2011
КОІПОПК
10–11

Біла Церква
2010
КОІПОПК

10–11

Поліграф
книга

2010

10–11

Історія
України
№ 25-27

2010

10–11

Історія
України
№ 25-27

2010

10–11

Історія
України
№ 25-27

2010

10–11

Історія
України
№ 25-27

2010
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Досліджуємо історію України. Програма курсу за
вибором для учнів профільних класів суспільногуманітарного напряму. Новітня історія України. 10
клас.
Автор програми – Ю. Малієнко. (35 годин.)
Українське відродження у ХХ ст. Навчальна програма
курсу за вибором для профільної школи. 11(12) клас.
Автор програми – Т. Мацейків, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник
лабораторії суспільствознавчої освіти інституту
педагогіки НАПН України. (35 годин.)
Історія України першої половини ХХ ст. В особах.
Програма курсу за вибором для учнів 10–11
профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.
Автор програми – Т. Чубукова. (70 годин.)
Історія українського кінематографа ХХ ст. Навчальна
програма курсу за вибором для профільної школи. 11
(12) клас.
Автор програми – А. Приходько. (35 годин.)
Міжнародні відносини у другій половині ХХ
століття. Програма курсу за вибором для учнів 11(12)
класу.
Автори програми: Ю. Василюк, М. Семкіяш,
В. Островський. (17 годин.)
Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни.
Програма курсу за вибором для учнів 10– 11 класів.
Автори програми:
Ю. Василюк, В. Островський.
70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах).
Правознавство
Збірник навчальних програм курсів за вибором для
суспільно-гуманітарного напряму до профільної
підготовки та профільного навчання (історія, право,
філософія)
Програма курсу за вибором для профільних класів
«Права людини». Автори: Т. Ремех, О. Пометун.
Програма курсу за вибором для профільних класів
«Історія держави і права України».
Навчальна програма курсу за вибором для учнів
профільних класів клас «Досліджуючи гуманітарне
право» (17 год.) Автори: Т. Бакка, Р. Євтушенко,
Т. Ремех

10

Історія
України
№ 25-27

2010

11(12)

Історія
України
№ 25-27

2010

10–11

Історія
України
№ 25-27

2010

11(12)
клас

Історія
України
№ 25-27

2010

11(12)
клас

Історія
України
№ 25-27

2010

10–11

Історія
України
№ 25-27

2010

10–11

Поліграф
книга

2010

Шкільний
світ, Історія
України,
Шкільний
10
світ, Історія
(11)
України,
Журнал
«Історія в
10–11
школах
України»,
№6
10
(11)

№28,
2010
№28,
2010

2006
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Продовження Додатка А

Навчальна програма курсу за вибором для учнів
профільних класів «Конституційне право України».
Навчальна програма курсу за вибором для учнів
профільних класів «Основи демократії», 35 год.

Шкільний
2010
10–11 світ, Історія
№40
України,
Шкільний
світ, Історія
11
2011
України,
№4,

Навчальна програма курсу за вибором для учнів
Біла Церква:
профільних класів «Ми – громадяни України»., 35 год 9 (10)
КОІПОПК
/ [За заг. ред. Н. І. Клокар]
Шкільний
Навчальна програма курсу за вибором для учнів
світ, Історія
10–11
профільних класів «Ми різні – ми рівні», 35 год.
України,
№40
Програма курсу «Права людини» для учнів гімназій,
10–11
А.С.К.
ліцеїв та класів суспільно-гуманітарного профілю
загальноосвітніх навчальних закладів
Генеза,
Програма курсу. «Досліджуючи гуманітарне право»
Історія в
10–11
для загальноосвітніх навчальних закладів
школах
України, №6
Програма курсу «Основи інтелектуальної власності»
10
Програма курсу «Основи інтелектуальної власності»
11

2002

2010

2006

2006
2008
2002

Етика та курси морально-духовного спрямування
Програми курсу «Етика: духовні засади»
Програма курсу «Розмаїття релігій і культур світу»

1–11
1–11

2008
2007

Філософсько-світоглядні дисципліни
Збірник навчальних програм курсів за вибором для
суспільно-гуманітарного напряму до профільної
підготовки та профільного навчання (історія, право,
філософія)

10–11

Поліграф
книга

2010

Програма курсу «Громадянська освіта» для
загальноосвітніх навчальних закладів

9–11
(для
10–11
кл.)

журнал
«Історія
в школах
України»,
№3

2002

Програма курсу «Основи демократії» для
загальноосвітніх навчальних закладів
Програма курсу «Європейські студії» для
загальноосвітніх навчальних закладів

11
8-11

2008
Міжнародний
фонд «Відродження»

2004

510

Продовження Додатка А

Художня культура

Програма курсу за вибором «Українська художня
культура»

10

Програма курсу за вибором «Зарубіжна художня
культура»

11

Зб. програм
для профільного
навчання
учнів.
Художня
2009
культура.
10–11 кл.
Естетика.
Харків:
Оберіг
Зб. програм
для профільного навчання учнів.
Художня
2009
культура. 10–
11 кл.
Естетика.
Харків:
Оберіг

Математика
7–11
Програми факультативів та курсів за вибором з
(для
математики для загальноосвітніх навчальних закладів
11)
Навчальна програма курсу за вибором для класів
економічного профілю. «Математика в економіці»
10–11
(авт.: Лавінський М. С., Пінчук О. П.)
Навчальна програма курсу за вибором для
профільних математичних класів. «Комплексні числа 10–11
та їх застосування» (авт.: Шаран О. В.)
Навчальна програма курсу за вибором «Обернені
тригонометричні функції в олімпіад них завданнях з 10–11
математики» (Нечипоренко В.)
Програма спец курсу «Математика прибутків»
10–11
(Желтуха Т.)
Збірник програм для допрофільної підготовки та
профільного навчання (у 2-х ч.) «Математика»
5–11
Упорядники: Прокопенко М. С., Вашуленко О. П.,
Єргіна О. В.
Основи економіки
Програми для профільного навчання у
10загальноосвітніх навчальних закладах. Програми
11(для
спецкурсів і факультативів.
11)

Навчальна
книга

2002

«Математич
на газета», 2008
№1
Математика
2004
в школі, №6
Математичн
а газета», 2006
№10
Математична
2007
газета», №9
Харків вид.
2011
«Ранок»

Абетка-Нова

2003,
2006
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Закінчення Додатка А

Навчальна програма курсу за вибором «Економіка».
Автори: Решетняк О.,Тимченко І., Лелюк, Чорна Т.,
Пужайчереда Л.

2–11

Навчальна програма курсу за вибором «Власна
справа». Автор – Горленко Г. О.

10–11

Навчальна програма курсу за вибором «Основи
менеджменту» Автор – Горленко Г. О.

10–11

Навчальна програма курсу за вибором «Фінансова
математика» Автор – Бицюра Ю. В.

10–11

Навчальна програма курсу за вибором «Розв’язування
10–11
економічних задач» Автор: Горленко Г. О.
Навчальна програма курсу за вибором «Основи
підприємницької діяльності» Автори: Варналій З.,
Сизоненко В.

10–11

Основи здоров’я
Програма факультативного курсу «Сприяння
просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед
молоді України щодо здорового способу життя» для
7–11
учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів. Автори: Лещук Н. О., Савич Ж. В.
Програма навчального курсу «Формування здорового
способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу». Автори: 8–11
Воронцова Т. В. та ін.
Основи безпеки життєдіяльності
1–11
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
(для
Основи безпеки життєдіяльності. Автори: Репік І. А.
11
та ін.
кл.)

Кам’янецьПодільський
:
Аксіома.
Кам’янецьПодільський
:
Аксіома
Кам’янецьПодільський:
Аксіома
Кам’янецьПодільський:
Аксіома
Кам’янецьПодільський:
Аксіома
Кам’янецьПодільський:
Аксіома

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Наш час

2008

Алатон

2010

Шкільний
світ

2001

*Із Переліку навчальних програм варіативної складової, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у закладах загальної
середньої освіти з навчанням українською мовою (старша школа)
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Додаток Б
Зразки діагностувальних матеріалів (анкет)*
АНКЕТА 1
(для учнів)
1. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Який навчальний
матеріал ти вчиш із задоволенням? Із якою інформацією ти хотів би ознайомитись
додатково з навчального предмета?
2. Чи ознайомлюєшся ти самостійно у вільний час з інформацією, яка тебе
цікавить, за допомогою електронних ресурсів (вихід до Інтернету; перегляд
документальних фільмів; перегляд сайтів тощо)?
3. Яким навчальним предметам ти не надаєш переваги?
4. Чим викликано таке твоє ставлення до першої та другої груп навчальних
предметів?
5. У якому класі у тебе з’явився інтерес до нині улюбленого чи улюблених
предметів?
6. Які навчальні предмети ти хотів би вивчати більш поглиблено, ніж це
передбачено шкільною програмою?
7. Які нові навчальні предмети, не передбачені шкільною програмою, ти
хотів би вивчати додатково?
8. У яких гуртках ти береш активну участь?
9. У яких гуртках ти хотів брати участь?
10. Про що ти любиш читати, вести розмову?
11. Яке твоє улюблене заняття поза школою і чим воно тебе приваблює?
12. Які ігри та розваги ти любиш?
13. Як тобі подобається проводити літні канікули?
14. Які твої найсильніші бажання?
15. Що ти робиш, аби задовольнити ці бажання?
16. Ким ти хочеш стати, про яку професію мрієш?
17. Які твої життєві плани:
− найближчі;
− на майбутнє.
_____________
за: Кизенко В. І., Мальований Ю. І., Соф’янц Е. М. Шкільний освітній
компонент: сутність, функції, реалізація. Донецьк : ТОВ «КІТІС», 1999. 72 с.
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 2
(для учнів)
1. Які предмети чи курси за вибором ти вивчав протягом цього навчального
року?
2. Чим ти керувався, обираючи ці предмети і курси?
3. Чи задовольняла тебе їх тематика:
− так;
− ні.
4. Що сподобалося тобі на заняттях із вивчення таких предметів і курсів?
5. Чи відповідає твоїм можливостям рівень змісту таких предметів і курсів:
− так;
− зміст занадто спрощений;
− зміст складний.
6. Які твої побажання на майбутнє щодо змісту цих предметів і курсів?
7. Що потрібно зробити з метою досягнення більш високого рівня організації
й методики проведення занять з цих предметів і курсів?
8. У наступному навчальному році ти залишишся на обраному напрямку чи
профілі навчання чи зміниш його:
− залишуся;
− зміню.
9. Якщо зміниш, то на який і чому?
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 3
(для учнів)
1. Скільки факультативних курсів ти відвідав цього навчального року?
Напиши їх назви.
2. Який із цих факультативних курсів найбільш тоді сподобався?
3. Що саме сподобалося тобі на факультативних заняттях із вивчення
обраного курсу?
− цікавий матеріал;
– сприяв розумінню багатьох тем з програмового матеріалу;
– розглядуваний матеріал сприяв розширенню світогляду;
– розкриття практичного застосування набутих знань із навчального курсу;
− форма викладу керівником навчального матеріалу;
− можливість ділового спілкування з учнями інших класів;
− рівноправне обговорення питань, вільне висловлювання своїх думок,
свобода дій;
− колективні дискусії, групові суперечки, диспути;
− відсутність традиційного оцінювання знань і умінь;
− добровільне відвідування занять;
− відсутність домашніх завдань;
− особистість учителя;
− інше (вкажи).
4. Коли ти почав цікавитися питаннями, які розглядалися на факультативних
заняттях:
− у початковій школі;
− у 5-6-му класі;
− у 7-8-му класі;
− у 9-му класі;
− у старших класах;
− на заняттях з вивчення обраного факультативного курсу;
− після вивчення обраного курсу;
– інше (за рекомендацією однокласників / учнів старших класів тощо).
5. У який спосіб ти задовольняв раніше цей інтерес:
− читав відповідну літературу;
− дивився телепередачі та кінофільми;
− навчався з учителем за поглибленою індивідуальною
програмою;
− дискутував з друзями, однокласниками;
− спілкувався з рідними і близькими: а) з батьком або/і матір’ю; б) з братом
або/і сестрою; в) дідусем або/і бабусею.
6. Чи посилився твій інтерес до певної теми після вивчення факультативного
курсу:
− так;
− ні.
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7. З яких питань обраних факультативних курсів ти хотів би одержати ще
більше інформації?
8. Чи допомогли ці факультативні курси визначити, що найбільше цікавить
тебе у житті, і чи вирішив ти обрати якусь професію або вид діяльності:
9. Сподобалася тобі форма проведення факультативних занять, методи
роботи вчителя:
− так;
− ні.
10. Чи замовляв ти у цьому навчальному році ще якісь факультативні курси?
Які саме? з яких причин ці факультативні курси не викладалися у школі?
11. Які твої пропозиції щодо підвищення рівня викладання факультативних
курсів?
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 4
(для учнів)
Обведи номери тих наявних у школі предметів і курсів, які ти хочеш вивчати
у наступному навчальному році*.
_______________
*
Подається відповідний перелік предметів, курсів для різних ступенів школи
та для різних класів.
Наявні в школі предмети, курси за вибором:
№ п/п Назви предметів, курсів
Наявні в школі факультативні курси:
№ п/п Назви курсів
Допиши назви тих навчальних предметів, курсів, яких немає у списку, але ти
їх хотів би вивчати:
№ п/п
1.
2.
3.
…
Для учнів 5-6 класів у розділі «Наявні в школі факультативні курси» може
подаватися банк короткотермінових курсів, розроблених співробітниками
лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.
Він може бути використаний вибірково і в 4-х та 7-х класах. Складається
комплект з 15 курсів, розрахованих на п’ять-сім годин кожний.
За змістом факультативи згруповано у такі серії:
І. Про тебе.
1. Пізнай і зрозумій себе.
2. Як стати товариською людиною.
3. Тобі, дівчинко
4. Тобі, хлопчику
ІІ. Людина і природа.
1. Які народи живуть на Землі.
2. Земляни і космос.
3.Як врятувати природу.
ІІІ. Ким стати.
1. Твоя професія.
2. Скільки всього наук.
3. Які бувають машини.
ІV. Красиве і корисне.
1. У світі прекрасного.
2. Що б почитати.
3. Види спорту.
V. Народні скарби.
1. Барви українських обрядів.
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2. З бабусиної скрині, з дідусевої майстерні.
Ураховуючи вікові особливості молодших підлітків, пропоновані
факультативи розкривають певну галузь матеріальної й духовної культури
людства, характеризують історію його розвитку і сучасний стан.
Мета факультативних курсів – розширити інформованість учнів про
навколишній світ, задовольнити широке коло їхніх інтересів. Запровадження цих
курсів сприятиме реалізації однієї з найсуттєвіших функцій основної школи –
забезпечення самовизначення особистості, формування сфери інтересів кожного
учня і практичне випробування себе в цій сфері.
Попри основний матеріал деякі курси містять додатки, що надає змогу
урізноманітнити проведення занять, зробити їх цікавими.
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 5
(для учнів)
1. Чи відвідував ти цього навчального року додаткові заняття? Якщо так,
вкажи, з якого навчального предмета?
2. Ти відвідував ці заняття:
− з власної ініціативи;
− за рекомендацією вчителя;
− з ініціативи батьків.
3. Дай оцінку ефективності додаткових занять;
− завдяки цим заняттям як ліквідував своє відставання з предмета;
− додаткові заняття дещо допомогли мені в навчанні;
− додаткові заняття мені нічого не дали.
4. Порівняй організацію і методику додаткових та обов’язкових занять:
− вони нічим не відрізнялися;
− вони не зовсім однакові, на додаткових заняттях робота була
різноманітнішою і цікавішою;
− на додаткових заняттях я й інші учні працювали за індивідуальними
програмами.
5. Чи почувався ти спокійно, комфортно на додаткових заняттях:
− так;
− ні.
Чому?
6. Чи плануєш відвідування додаткових занять у наступному навчальному
році? Якщо так, з яких предметів?
7. Що спонукає тебе до цього?
8. Яких наслідків сподіваєшся досягти?
9. Які твої пропозиції щодо підвищення рівня проведення додаткових
занять?
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 6
(для учнів)
1. Чи відвідував ти цього навчального року консультації? Якщо так, вкажи, з
якого предмета?
2. Які консультації ти відвідував:
− групові;
− індивідуальні;
− ті й інші.
3. Ти відвідував консультації:
− з власної ініціативи;
− за рекомендацією вчителя.
4. Як часто ти відвідував консультації:
− декілька разів на рік;
− 2-3 рази на місяць;
− щотижня.
5. Чи принесли консультації тобі користь:
− завдяки консультаціям я ліквідував відставання з предмета;
− консультації дещо допомогли мені в навчанні;
− консультації мені нічого не дали.
6. Якою була методика роботи на консультаціях:
− головним чином вчитель пояснював;
− учні вивчали матеріал за підручником, а потім відповідали на запитання
вчителя;
− учні самостійно виконували завдання, використовуючи запропоновані
вчителем зразки;
− учитель роздавав різні цікаві науково-популярні матеріали: вікторини,
кросворди, оповідання, малюнки тощо, давав до них завдання;
− проводили досліди;
− проводили екскурсії;
– розробляли індивідуальні і групові проекти.
7. Під час консультацій у тебе були неприємні відчуття, що заважали
зосередитися на навчальному матеріалі:− ніяковість;
− страх;
− зневажливе ставлення з боку вчителя чи учнів;
− я почувався цілком спокійно і навіть комфортно.
8. Чи плануєш відвідування консультацій у наступному навчальному році?
Якщо так, то з яких предметів? Яких саме консультацій:
− індивідуальних;
− групових.
9. Що спонукає тебе до цього рішення?
10. Які твої пропозиції щодо підвищення рівня проведення консультацій.
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 7
(для учнів)
1. Чи задовольняє Вас загалом наявний у школі перелік предметів та курсів
варіативного освітнього компонента:
− так;
− частково:
− ні.
2. Як слід, на Вашу думку, поглибити зміст та підвищити рівень організації
вивчення варіативного освітнього компонента в школі?
3. Яку участь можете взяти Ви в реалізації варіативного освітнього
компонента в школі:
− розробити зміст якогось предмета, курсу варіативного освітнього
компонента (якого саме?);
− викладати певний предмет, курс варіативного освітнього компонента (який
саме?);
− допомогти папером;
− виготовити певні навчальні засоби (таблиці, схеми, моделі);
− розмножити якість матеріали (діагностувальні, навчально-методичні);
− надрукувати необхідні матеріали;
− видати авторські предмети, курси, програми;
− надати особисту фінансову підтримку;
− організувати спонсорську підтримку підприємства, на якому працюєте;
− інше.
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 8
(для керівників груп із вивчення предметів, курсів варіативного освітнього
компонента)
1. Напишіть назву предмета чи курсу варіативного освітнього компонента,
який Ви викладали, вкажіть, у якому класі.
2. Який рівень складності цього предмета, курсу:
− пропедевтичний;
− базовий;
− поглиблений.
3. Хто розробив цей предмет, курс:
− Ви самі;
− Ваші колеги;
− запозичений в інших навчальних закладах;
− запропонований вищими ланками системи освіти.
4. Якої загальної оцінки заслуговує предмет, курс: (На це запитання
відповідайте в тому разі, коли не Ви є автором предмета, курсу.)
− змістовний;
− доступний для учнів;
− цікавий для учнів;
− складний для керівника;
− складний для учнів;
− сучасний за добором наукової інформації;
− сприятливий для процесуальної обробки.
5. Яких змін потребує зміст предмета, курсу:
− доповнення (вказати, яких саме питань);
− посилення доступного викладу (вказати, яких саме питань);
− вилучення деякого матеріалу (вказати, яких саме питань);
– оновлення тематичного матеріалу відповідно до розвитку галузі; змісту
чинних програм.
6. Які питання викликали найбільший інтерес в учнів? (Перерахувати).
7. Які труднощі виникали у процесі викладання предмета, курсу?
− погане відвідування занять учнями;
− перевантаження навчальним матеріалом типового навчального плану
школи;
− не зручний для Вас час проведення занять;
− складності в організації навчального процесу:
− відсутність приміщення;
− відсутність посібника і необхідної навчально-методичної літератури;
− відсутність наочних засобів навчання;
− інше.
8. Скільки учнів відвідували заняття:
− на початку викладання предмета, курсу;
− у кінці викладання предмета, курсу;
− в середньому.
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9. Який склад групи учнів:
− із одного класу;
− із одної паралелі;
− різновіковий контингент;
− різностатевий (вказати скільки хлопчиків і скільки дівчаток);
− одностатевий.
10. Із яких джерел школа фінансувала викладання предмета, курсу:
− із фінансів базового підприємства;
− за рахунок коштів спонсора (якого саме);
− за рахунок шкільного освітнього компонента;
− із особистих коштів батьків;
− це було громадське доручення вчителя;
− інші джерела фінансування.
11. Чи задоволені Ви загалом викладанням даного предмета, курсу і чи
плануєте цю роботу надалі?
12. Які теми предметів, курсів варіативного освітнього компонента Ви
можете запропонувати, щоб забезпечити наступність даного предмета, курсу в
найближчому майбутньому?
13. Які теми предметів, курсів варіативного освітнього компонента
необхідно розглянути, на Вашу думку, в школі?
14. Який, за Вашою оцінкою, стан реалізації варіативного освітнього
компонента у школі:
− високий;
− задовільний;
− незадовільний.
15. Які причини цього стану:
− об’єктивні (розкрийте);
− суб’єктивні (розкрийте).
16. Які Ваші пропозиції щодо подальшої реалізації варіативного освітнього
компонента в школі?
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 9
(для вчителів, які проводили додаткові заняття)
1. З яких предметів та в яких класах Ви проводили додаткові заняття?
2. Яка загальна кількість проведених додаткових занять?
3. Яка загальна кількість учнів відвідала протягом року ці заняття та як вони
розподіляються за класами?
4. Додаткові заняття передбачалися у розкладі, чи проводилися тільки тоді,
коли в них з’являлася потреба?
5. Чи однакова для всіх учнів була періодичність та тривалість додаткових
занять? Чим це зумовлювалося?
6. Які цілі Ви переслідували на додаткових заняттях?
7. Які форми і методи роботи використовувалися на додаткових заняттях:
8. Яке загалом було відвідування додаткових занять:
− добре;
− задовільне;
− незадовільне.
9. Чи учні, які ініціювали проведення додаткових занять, краще їх
відвідували порівняно з тими, яких зобов’язали до цього Ви:
− краще;
− різниці не було.
10. Чи вважаєте Ви результативними додаткові заняття цього року:
− так;
− ні;
− не дуже.
Чому?
(Указувати причини можете на окремому листку).
11. Скільки учнів виявили на додаткових заняттях високі здібності до
відповідного предмета?
12. Скільки учнів значно підвищили успішність із навчального предмета і
почали ним цікавитися після відвідування додаткових занять?
13. З якими труднощами Ви зіткнулися при проведенні додаткових занять?
(Можна написати на окремому листку).
14. Що Ви можете запропонувати щодо підвищення рівня додаткових
занять? (Можна написати на окремому листку).
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 10
(для вчителів, що проводили консультації)
1. З яких предметів та в яких класах Ви проводили консультації?
2. Яка загальна кількість учнів відвідала протягом року консультації та як
вони розподіляються по класах?
3. Консультації було передбачено розкладом, чи проводилися тільки тоді,
коли в них була потреба?
4. Консультації були?
− виключно індивідуальні;
− виключно групові;
− індивідуальні й групові.
5. Чим обумовлювалося проведення:
− індивідуальних консультацій;
− групових консультацій.
6. Чи однакова для всіх учнів була періодичність та тривалість консультацій?
Чим це обумовлювалося:
7. Які цілі Ви переслідували на консультаціях?
8. Які форми і методи роботи використовувалися на консультаціях?
9. Чим методика проведення консультацій відрізнялася від обов’язкових та
додаткових занять?
10. Яке загалом було відвідування консультацій:
− добре;
− задовільне;
− незадовільне.
11. Чи краще відвідували консультації ті учні, які самі їх замовляли,
порівняно з тими, яких зобов’язали Ви?
12.Чи вважаєте Ви результативними консультації цього року:
− так;
− ні;
− не дуже.
Чому?
13. Чи були випадки, коли на консультаціях Ви різко змінили свою думку
відносно здібностей учня на краще чи навпаки, були розчаровані? Скільки таких
випадків.
14. Чи були випадки, що після консультацій учні різко підвищили свій
рейтинг з предмета та почали ним захоплюватися?
15. З якими труднощами Ви зіткнулися при проведенні консультацій?
16. Що, на Вашу думку, потрібно для підвищення рівня проведення
консультацій у нашій школі?
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 11
Профільна орієнтація
1. Який із поданих нижче напрямів і профілів навчання ви хотіли б обрати в
10-му класі? природничо-математичний: фізико-математичний, математичний,
фізико-хімічний, фізичний, агрохімічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний,
біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, екологічний;
суспільно-гуманітарний: історичний, правовий, філософський, економічний;
філологічний: української філології, іноземної філології, історикофілологічний;
технологічний: технологічний, інформаційно-технологічний;
художньо-естетичний;
спортивний.
2. Чому ви обираєте саме цей профіль навчання? (Поставте знак V біля
варіантів відповіді, які вас найбільше цікавлять, або дайте свою відповідь).– Мені
подобаються навчальні предмети, що входять до цього профілю навчання.
_________________________________________________________– Цей профіль
навчання пов’язаний з моєю майбутньою професією. _________– Обрати цей
профіль навчання мені порадили батьки. _____________________– Цей профіль
навчання обрав для мене / порадив мій друг (подруга). ________– Не
знаю.___________________________________________________________–
Ваш
варіант. _______________________________________________________
3. Які курси за вибором ви хотіли б вивчати? ________________________
4. Яку мету ви ставите перед собою, обираючи курси за вибором? (Поставте
знак V біля варіантів відповіді, які вас найбільше цікавлять, або надайте свою
відповідь).
– Добре підготуватися до іспитів _____________________________________
– Вивчити навчальний предмет поглиблено ____________________________
– Уточнити свій вибір профілю навчання ______________________________
– Ваш варіант ______________________________________________________
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 12
Курси за вибором
1. Які курси за вибором із запропонованих ви хотіли б вивчати?
(Обведіть відповідь (відповіді), що вас найбільше цікавлять).
2. Чи будете ви для вивчення курсів за вибором відвідувати інші
загальноосвітні навчальні заклади? (Укажіть потрібну відповідь). 2.1. Так, якщо
курс за вибором зацікавить мене. 2.2. Так, якщо це недалеко від дому. 2.3. Так,
якщо в цьому ж закладі я зможу отримати допрофільну підготовку. 2.4. Так, якщо в
мене не буде інших можливостей. 2.5. Ні, я хочу навчатися тільки у своєму
загальноосвітньому навчальному закладі.
3. Якій формі вивчення курсів за вибором допрофільної підготовки ви б
надали перевагу? 3.1. Урокам. 3.2. Підготовці і захисту рефератів, проектів. 3.3.
Проведенню дослідів, експериментів. 3.4. Тренінгам. 3.5. Навчанню практичної
діяльності на підприємствах і в різних організаціях. 3.6. Індивідуальним
консультаціям з учителями, шкільним психологом. 3.7. Ваш варіант
4. Що може перешкодити відвідувати обрані курси за вибором? 4.1. Курси за
вибором проводяться в незручний час. 4.2. Проводяться далеко від дому, незручно
добиратися. 4.3. Нецікава програма курсів за вибором. 4.4. Незадовільне
викладання. 4.5. Я зробив (зробила) неправильний вибір 4.6. Ваш варіант.
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 13
(для учнів)
1. Скільки факультативних курсів ви відвідали цього навчального року?
Напишіть їх назви.
2. Який із цих факультативних курсів найбільше вам сподобався?
3. Що саме сподобалося вам на факультативних заняттях з вивчення
обраного курсу:
– цікавий матеріал;
– форма викладу керівником навчального матеріалу;
– можливість ділового спілкування з учнями інших класів;
– рівноправне обговорення питань, вільне висловлювання своїх думок,
свобода дій;
– колективні дискусії, групові суперечки, диспути;
– відсутність традиційного оцінювання знань і вмінь;
– добровільне відвідування занять;
– відсутність домашніх завдань;
– особистість учителя;
– інше (вкажіть).
4. Коли ви почали цікавитися питаннями, які розглядалися на
факультативних заняттях:
– у початковій школі;
– у 5-6-ому класі;
– у 7-8-ому класі;
– у 9-ому класі;
– на заняттях з вивчення обраного факультативного курсу;
– після вивчення обраного курсу.
5. У який спосіб ви задовольняли раніше цей інтерес:
– читав відповідну літературу;
– переглядав телепередачі та кінофільми;
– навчався з учителем за поглибленою індивідуальною програмою;
– дискутував з друзями, однокласниками;
– спілкувався з рідними і близькими:
а) з батьком або/і матір’ю;
б) з братом або/і сестрою;
в) дідусем або/і бабусею.
6. Чи посилився ваш інтерес до певної теми після вивчення факультативного
курсу:
– так;
– ні.
7. З яких питань обраних факультативних курсів ви хотіли б одержати ще
більше інформації?
8. Чи допомогли ці факультативні курси визначити, що найбільше цікавить
вас у житті, і чи вирішили ви обрати якусь професію або вид діяльності?
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9. Сподобалася вам форма проведення факультативних занять, методи
роботи вчителя:
– так;
– ні.
10. Чи ініціювали ви в цьому навчальному році проведення інших
факультативних курсів? Яких саме? з яких причин ці факультативні курси не
викладалися в загальноосвітньому навчальному закладі?
11. Які ваші пропозиції щодо підвищення рівня викладання факультативних
курсів?
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 14
(для батьків)
1. Які види варіативного освітнього компонента відвідує Ваш син чи дочка:
– предмети за вибором;
– курси за вибором;
– факультативні курси;
– індивідуальні заняття;
– консультації.
2. Укажіть назви курсів за вибором і відповідних навчальних предметів.
3. Чи брали Ви участь у виборі цих видів варіативного освітнього
компонента:
– син (дочка) зробив(ла) вибір цілком самостійно, Ви не втручалися;
– син (дочка) радився(лась) з Вами, здійснюючи вибір;
– питання повністю вирішили Ви самі, а син (дочка) прийняв(ла) це як
належить;
– на цьому ґрунті у Вас з сином (дочкою)виникла конфліктна ситуація.
4. До чого прагнули Ви та Ваш(а) син (дочка), здійснюючи цей вибір:
– підвищити рівень загального розвитку;
– збагатити духовний світ;
– задовольнити пізнавальні інтереси;
– зайнятися самопізнанням і самовдосконаленням;
– ліквідувати прогалини у знаннях з певних навчальних предметів;
–
краще підготуватися до вступних екзаменів за обраною спеціальністю;
–
набути практичних знань і вмінь, необхідних узагалі в житті;
– визначитися у виборі майбутньої професії;
– поглибити знання з деяких навчальних предметів;
– інше.
5. Що дало Вашому(ій) сину (дочці) відвідування занять варіативного
освітнього компонента (сприяло підвищенню рівня знань; підвищенню мотивації
до вивчення навчального предмета; сприяло визначенню з обранням фаху тощо)?
6. Чи задовольняє Вас загалом пропонований у загальноосвітньому
навчальному закладі перелік навчальних предметів і курсів за вибором
варіативного освітнього компонента:
– так;
–
частково;
– ні.
7. Як слід, на Вашу думку, покращити зміст та організацію вивчення
варіативного освітнього компонента в загальноосвітньому навчальному закладі?
8. Яку участь можете взяти Ви в реалізації варіативного освітнього
компонента в загальноосвітньому навчальному закладі:
– залучитися до організації діагностичного обстеження батьків (анкетування,
опитування, бесід);
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– розробити зміст якогось навчального предмета, курсу за вибором
варіативного освітнього компонента (якого саме?);
– викладати певний навчальний предмет, курс за вибором варіативного
освітнього компонента (який саме?);
– надавати методичну допомогу з відбору навчального матеріалу (під час
укладання методичних комплектів; створення і функціонування сайту тощо);
–
виготовити певні навчальні засоби (таблиці, схеми, моделі);
–
розмножити якісь матеріали (діагностувальні, навчально-методичні);
–
надрукувати необхідні матеріали;
–
видати авторські навчальні предмети, курси за вибором, програми;
–
надати особисту фінансову підтримку;
– організувати посильну спонсорську підтримку підприємства, на якому
працюєте;
– інше.
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Продовження зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 15
(для вчителів, що проводили консультації)
1. З яких навчальних предметів та в яких класах Ви проводили консультації?
2. Яка загальна кількість учнів відвідала протягом року консультації та як
вони розподіляються за класами?
3. Консультації було передбачено розкладом чи проводилися тільки тоді,
коли в них була потреба?
4. Консультації були:
– виключно індивідуальні;
– виключно групові;
– індивідуальні й групові.
5. Чим зумовлювалося проведення:
– індивідуальних консультацій;
– групових консультацій.
6. Чи однаковою для всіх учнів була періодичність і тривалість
консультацій? Чим це зумовлювалося?
7. Яку мету Ви прагнули досягти на консультаціях (націлення на майбутній
фах; мотивування до оволодіння навчальними предметами задля успішного
складання зовнішнього тестування тощо)? ____________________
8. Які форми і методи роботи використовувалися на консультаціях?
9. Чим методика проведення консультацій відрізнялася від обов’язкових та
додаткових занять?
10. Яке загалом було відвідування консультацій:
– активне;
– задовільне;
– незадовільне.
11. Чи більш активно відвідували консультації ті учні, на прохання яких було
організовано їх проведення, порівняно з тими учнями, яких зобов’язали відвідувати
заходи (учні відвідували рівномірно)?
12. Чи вважаєте Ви результативними консультації цього навчального року
(за насиченістю й вичерпністю інформації щодо професійного спрямування на
етапі допрофільної і профільної підготовки; за рівнем організації проведених
консультацій; за рівнем зацікавленості батьків і дітей у регулярному проведенні
консультацій):
– так;
– ні;
– не дуже.
– чому?
13. Чи передбачено під час консультацій проведення опитування
(анкетування) психологом / соціальним педагогом на виявлення потенційних
здібностей учнів?
14. Чи були випадки, коли на консультаціях Ви суттєво змінили свою думку
щодо здібностей учня на краще чи, навпаки, були розчаровані? Яка частотність
таких результативних даних? Чим Ви можете пояснити не виявлені раніше
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здібності / необ’єктивне попереднє оцінювання здібностей учнів? Які форми
роботи психолога / соціального педагога передбачені з такими учнями?
15. Чи мали місце випадки, коли після консультацій учні суттєво підвищили
свій рейтинг з навчального предмета та почали ним захоплюватися? Яка
частотність таких результативних даних?
16. З якими труднощами Ви зіткнулися при проведенні консультацій
(недостатній рівень організації консультацій; недостатність вичерпної інформації
щодо професійного спрямування на етапі допрофільної і профільної підготовки;
низька мотивація до поглибленого навчання предметів певного циклу; недостатньо
висока зацікавленість батьків в інформації тощо)?
17. Чи запрошуєте Ви при проведенні консультацій щодо професійного
спрямування викладачів вишів різних рівнів акредитації?
18. Чи співпрацюєте Ви з вишами в електронному форматі (обмін
інформацією щодо професійного спрямування)?
19. Чи функціонує на базі Вашого навчального закладу інформаційний сайт?
Якщо так, то перерахуйте наявні рубрики (загальна інформація щодо
кваліфікаційну рамку; освітні послуги вишів регіону / країни; аналітична довідка
щодо професійного вибору випускників навчального закладу; відеоролики тощо).
20. Що, на Вашу думку, потрібно для підвищення рівня організації і
проведення консультацій у Вашому загальноосвітньому навчальному закладі?
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Закінчення зразків діагностувальних матеріалів (анкет) Додатка Б
АНКЕТА 16
ПРОФІЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ
(проводиться з батьками)
1. Який фах Ви хотіли б для своєї дитини з урахуванням її пізнавальних
інтересів і Ваших побажань?____________________________________________
2. Чи має Ваша дитина інтереси й захоплення, пов’язані з подальшим
вибором майбутнього фаху? Якщо так, то які ? ___________________________
3. Вивчення яких шкільних предметів, на Вашу думку, допоможе Вашій
дитині при вступі до обраного вищого навчального закладу? _____________
4. Які з перерахованих нижче напрямів і профілів навчання, на Вашу думку,
найбільше цікавлять вашу дитину?
• природничо-математичний: фізико-математичний, математичний, фізикохімічний, фізичний, агрохімічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний;
хіміко-технологічний,
• біолого-географічний:
біотехнологічний,
екологічний;
• суспільно-гуманітарний:
історичний,
правовий,
філософський,
економічний;
• філологічний: української філології, іноземної філології, історикофілологічний;
• технологічний: технологічний, інформаційно-технологічний; художньоестетичний: художньо-естетичний;
• спортивний: спортивний.
5. Чи збігаються здібності, нахили та інтереси Вашої дитини з її бажанням
обрати той чи той профіль навчання? ____________________________________
6. Яка додаткова інформація щодо професійного спрямування потрібна Вам і
Вашій дитині для того, щоб обрати подальший профіль навчання?
____________________________________________________________________

Додаток підготовлено автором.
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Додаток В
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
викладання у закладі загальної середньої освіти навчальних предметів
за вибором та курсів за вибором (на підставі отриманих відповідей
за анкетою 1 для керівника групи здобувачів освіти з вивчення
варіативного освітнього компонента)

…

Авторська

Запозичений

Позитивна

Негативна

Зміна потрібна чи ні

4

Поглиблений

3

Базовий

2

Рівні
Розроблення Загальна оцінка Труднощі
складності
навчального педагогічним викладання
працівником навчального
навчальних
предмета,
навчального
предметів, курсів
курсу
предмета,
за вибором
за вибором предмета, курсу
курсу
за вибором
за вибором
Пропедевтичний

1

Клас викладання

Спеціальні курси

Біленко
1
С.М.
2
…

Факультативні
курси

Керівник
Викладає
групи
навчальні
здобувачів
предмети,
освіти курси за вибором
(ПІП)
Навчальні предмети
за вибором

№ пор.

________________ термін дослідження

5

6

7

8

9

10

11

12

13

…

Усього:

За наступності навч.
предмета, курсу
за вибором

Узагалі необхідні у
ззсо

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Об’єктивні

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

Пропозиції педагогічного
працівника для поліпшення
реалізації варіативного освітнього
компонента

Незадовільна

14

Суб’єктивні

Задовільна

1 Іванюк В.І.
2
…
…
…

Кількість Самооцінка Запропоновані Стан реалізації Причи
здобувачів викладання
теми
варіативного
ни
освіти, навчального навчальних
освітнього
цього
які
предметів,
компонента
стану
предмета,
відвідували курсу за
курсів за
заняття
вибором
вибором
Наприкінці

Педагогічний
працівник
(ПІБ)

На початку

№ пор.

Продовження таблиці

25

Усього:

Додаток підготовлено автором.
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Додаток Ґ
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
проведення у закладі загальної середньої освіти додаткових занять
з навчальних предметів за вибором (на підставі отриманих відповідей
за анкетою 2 для педагогічного працівника,
котрий проводив додаткові заняття)

1 Іванюк В.І.
2
…
3
…
…
…
Усього:

Навчальних
предметів

Класів

Додаток підготовлено автором.

3

4

Занять

5

6

Здобувачів
освіти

8

9

10 11

12

Специфічні

Форми і
методи
роботи на
додаткових
заняттях

Розвивальні
Властиві
обов’язкови
м заняттям

Виховні

Освітні

ІІІ ступінь
навчання
7

Цілі
додаткових
занять

Усього

2

Кількість
здобувачів
освіти,
які
відвідувал
и додаткові
заняття
упродовж
року

ІІІ ступінь
навчання
Усього
ІІ ступінь
навчання

1

Кількість
проведених
додаткових
занять

ІІ ступінь
навчання

Педагогічний Навчальний
працівник
предмет,
(ПІБ)
з якого
проводилис
я додаткові
заняття

Клас

№ пор.

_______________________________
паралель термін дослідження

13

Педагогічних Педагогічних
працівників, працівників,
%
%
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1
2
3
…

Усього:

Педагогічних
працівників, %

Додаток підготовлено автором.

18

Низька

Середня

Пропозиції
Кількість Самооцін Труднощі
педагогічного
здобувачів ка резуль- провепрацівника для
освіти, %,
тативдення
поліпшення
які після
ності
додаткопроведення
додаткових додатко- вих занять
додаткових занять
занять
вих
значно
занять
підвищили
успішність
і зацікавилися
навчальним
предметом
Висока

Незадовільне

Педаго- Відвідуван Кількість
гічний
ня додат- здобувачів
працівник
кових
освіти, %,
(ПІБ)
занять
які на
додаткових
заняттях
виявили
хороші
здібності
до
навчального
предмета
14 15 16
17
Іванюк В.І.
…
…
…
Добре
Задовільне

№ пор.

Закінчення таблиці додатка Ґ

19 20 21

Педагогічних
працівників, %

22

23
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Додаток Д
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
проведення у закладі загальної середньої освіти консультацій
з навчальних предметів за вибором (на підставі отриманих відповідей
за анкетою 3 для педагогічного працівника,
котрий проводив консультації)

1 Василенко
Л.В.
2
…
3
…
…
…
Усього:

Навчаль
них
Клапредме- сів
тів

3

4

Занять

Додаток підготовлено автором.

5

6

Здобувачів
освіти

8

9

10

11

Педагогічних
працівників,
%

12

Специфічні,
більшою мірою
індивідуальні

Форми і методи
роботи
на консультаціях

Властиві
обов’язковим
заняттям

Розвивальні

Виховні

ІІІ ступінь
навчання
7

Цілі
консультацій

Усього
Освітні

2

Кількість
здобувачів
освіти,
які
відвідували
консультації

ІІ ступінь
навчання
ІІІ ступінь
навчання
Усього
ІІ ступінь
навчання

1

Кількість
проведених
консультацій

Клас

Педагогічний
працівник
(ПІБ)

Навчальний предмет,
з якого проводилися консультації

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

13

Педагогічних
працівників, %
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14 15 16
1 Василенко
Л.В.
2
…
3
…
…
…
Усього:

17

Педагогічних
працівників, %

Додаток підготовлено автором.

Низька

Кількість Самооцінка Труднощі Пропозиції
здобувачів
результа- проведення педагогічосвіти, %, які тивності
консульного
після
консультацій
працівника
відвідування
тацій
для
консультацій
поліпшення
значно
проведення
підвищили
консульуспішність
тацій
і
зацікавилися
навчальним
предметом
18
19 20 21
22
23
Середня

Кількість
здобувачів
освіти, %,
які на
консультаціях виявили
хороші
здібності
до
навчального
предмета

Висока

Незадовільне

Задовільне

ПедагоВідвідувагічний
ння
працівник
консуль(ПІБ)
тацій

Добре

№ пор.

Закінчення таблиці додатка Д

Педагогічних
працівників,
%

539

Додаток Е
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
викладання у закладі загальної середньої освіти навчальних предметів
за вибором, курсів за вибором (на підставі отриманих відповідей
за анкетою 4 для здобувача освіти)

10-а
1 Гармаш
О.М.
2
…
3
…
…
…
10-б
32
…
33
…
…
…
Усього:

Додаток підготовлено автором.

Пропозиції здобувача освіти
для поліпшення організації
та методики занять з навчальних
предметів, курсів за вибором

Причини
зміни
напряму
чи профілю
навчання

Пропозиції здобувача освіти
для поліпшення змісту навчальних
предметів, курсів за вибором

Змінити на інший

Змінити

Навчатися за тим
самим напрямом,
профілем навчання

Складний

Занадто спрощений

Відповідає
можливостям учня

Не задовольняє

Наміри
Оцінка Оцінка рівня
змісту
здобувача
тематинавчальних
освіти
ки
навчаль предметів, щодо напряму
курсів за
чи профілю
них
вибором
навчання
предметів,
курсів
за вибором
Задовольняє

Професійна
орієнтація
Інші

Клас,
Чинники,
здобувач
що
освіти зумовлюють
вибір
навчальних
предметів,
курсів за
вибором
Пізнавальні інтереси

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження
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Додаток Ж
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
викладання у закладі загальної середньої освіти факультативних курсів
(на підставі отриманих відповідей за анкетою 5 для здобувача освіти)

«Ні»

Пропозиції здобувача освіти
для поліпшення викладання
факультативних курсів

«Так»

Причини невиконання
замовлення здобувача освіти

Завдяки
відвідуванню
факультативно
го курсу
посилилися
пізнавальні
інтереси

Замовлення здобувача освіти
на факультативний курс, яке не
було виконане

Загальна
атмосфера

Організація
занять
Спілкування

Здобувачеві
сподобалося
на заняттях
факультативного
курсу

Зміст
Методика
занять

Факультативний курс, що
найбільше сподобався

Клас,
здобувач
освіти

Кількість відвіданих
факультативних курсів
Факультативний курс

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

10-а
1 Гармаш
О.М.
2
…
3
…
…
…
10-б
32
…
33
…
…
…
Усього:
∗

у закладі загальної середньої освіти має бути банк навчальних предметів, курсів за
вибором; у графі «Факультативний курс» позначаються номери навчальних предметів, курсів за
вибором, що є у банку.

Додаток підготовлено автором.
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Додаток З
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
проведення у закладі загальної середньої освіти додаткових занять
з навчальних предметів за вибором (на підставі отриманих відповідей
за анкетою 6 для здобувача освіти)

1
2
3
…
32
33
…

Усього:

4

5

6

НавчаЗдобульних Здобувачів вачів
пред- освіти, % освіти,
метів
%

Додаток підготовлено автором.

7

8

Здобувачів освіти,
%

«Так»

9

10

11

Здобувачів
освіти, %

«Ні»

12

Здобувачів
освіти, %

Пропозиції здобувача освіти
для поліпшення проведення
додаткових занять

Як і на
обов’язкових
заняттях

3

Дискомфортне

Негативна

2

Добре

Позитивна

1

Специфічна
Надання переваги
індивідуальній
формі організації

За рекомендацією
педагога

10-а
Гармаш
О.М.
…
…
…
10-б
…
…
…

Самопо- Планування
Оцінка
чуття
відвідування
резульздобува- додаткових
Відвіду- тативОцінка організації
ча
занять
вання
ності
та методики
освіти у наступному
додатко- занять
проведення
на
навчальному
вих
додаткових занять
додаткороці
занять
вих
заняттях
З особистої
ініціативи

Клас,
здобувач
освіти

Навчальний предмет, з якого учні
відвідували додаткові заняття

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

13

542

Додаток И
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження стану
проведення у закладі загальної середньої освіти консультацій
з навчальних предметів за вибором (на підставі отриманих відповідей
за анкетою 7 для здобувача освіти)

Групові
та

«Ні»
Пропозиції здобувача освіти для
поліпшення організації та методики
консультацій

Індивідуальні

Дискомфортне

Планування відвідування
консультацій
у наступному навчальному
році
«Так»

організації

Добре

Специфічна

Як і на обов’язкових
заняттях

Негативна

Щотижня
Позитивна

Двічі-тричі на місяць

Різно- Відвіду- Частота Оцін- Оцінка Самовідвідуорганіза- почутка
види
вання
вання
резуції та
тя
конконсульта- сультацій консуль- льта- методики здобутацій
тив- консуль- вача
цій
ності
тацій
освіти
конна консульсультатацій
ціях
Декілька разів на рік

Клас,
здобувач
освіти

Навч.предмет, з якого здобувачі освіти
відвідували консультації
Групові
Індивідуальні
Ті й інші
З особистої
ініціативи
За рекомендацією
вчителя

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

10-а
1 Гармаш
О.М.
2
…
3

…

…

…
10-б

32

…

33

…

…

…
Навч. Учнів,
пред
метів %

Усього:

Учнів, %

Учнів, %

*

Учнів,
Учнів, %
%

Графі «Пропозиції здобувача освіти для
консультацій» можна присвятити окрему сторінку.

Додаток підготовлено автором.

поліпшення

Учнів,
%
методики

543

Додаток К
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження у закладах
загальної середньої освіти замовлень здобувачів освіти на навчальні
предмети за вибором, курси за вибором (на підставі отриманих
відповідей за анкетою 8 для здобувача освіти)
______________ ________________
___паралель термін дослідження

Навчальні предмети, курси
за вибором та ступінь навчання
Наявні у закладі загальної
середньої освіти:
Навч. предмети за вибором
ІІ ступінь
ІІІ ступінь
Факультативні курси
ІІ ступінь
ІІІ ступінь
Спеціальні курси
ІІІ ступінь
Відсутні у закладі загальної
середньої освіти:
Навч. предмети за вибором
ІІ ступінь
ІІІ ступінь
Факультативні курси
ІІ ступінь
ІІІ ступінь
Спеціальні курси
ІІІ ступінь

Додаток підготовлено автором.

Навчальні предмети,
курси за вибором

Кількість здобувачів
освіти, які замовили
навчальні предмети,
курси за вибором
Фактично
%

544

Додаток Л
Форма таблиці для зведення даних анкетного дослідження у закладах
загальної середньої освіти пізнавальних інтересів, життєвих планів
і настанов здобувачів освіти (на підставі отриманих відповідей за
анкетою 9 для здобувача освіти)

10-а
1 Гармаш
О.М.
2
…
3
…
…
…
10-б
32
…
…
…
Заг. кількість
учнів
Фактична ксть учнів, %

1

2

3

4 5

6

Додаток підготовлено автором.

7

8

9 10 11 12

13

14

15

16

Інше

Продовження
освіти
й опанування
професії
Самовдосконалення
Задоволення
духовних потреб

Задоволення
матеріальних
потреб

На майбутнє

Найближчі

Вироб Техниц ніка
тво

Так
Ні

Людина
Природа
Духовна
культура

Клас,
Досліджувані структурні елементи особистості
здобувач
Пізнавальні інтереси
Життєві плани
освіти ВизначеПерНаність
спекСпрямування
Спрямування
явпізнативність
вальних
ність
інтересів
Матеріальна
культур
а
Так Ні
Суспільство

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

17

545

№ пор.

Закінчення таблиці додатка Л

Клас, здобувач
освіти

1
2
3
…
32
33
…

10-а
Гармаш О.М.
…
…
…
10-б
…
…
…
Загальна
кількість учнів
Фактична к-сть
учнів, %

Наявність

Досліджуваний структурний елемент особистості
Життєва настанова

СамовизнаДопомагачитися.
Так Ні
ти іншим
Створити
людям
себе
18 19
20
21

Додаток підготовлено автором.

Спрямування
Досягти
особистих
цілей
22

Знайти близьку
людину,
влаштувати
особисте життя
23

Інше
24

546

Додаток М
Форма таблиці для зведення результатів тестування здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти на наявність пізнавальних інтересів і
нахилів до певних груп професій (на підставі отриманих відповідей за
тестом (анкета 10) для здобувача освіти)

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

Кількість здобувачів освіти, які
виявляють
пізнавальні інтереси
Клас,
до
певних
груп професій
здобувач
освіти

8-а

1
2
3
...
32
33
…

К-сть учнів,
у яких
збігаються
Кількість здобувачів освіти, які пізнавальні
виявляють нахили
інтереси та
до певних груп професій
нахили до
певної
групи
професій

Л– П Л– Т
Л– Л
Л–Х
Л– З
Л– П
Л– Т
Л– Л
Л–Х
Л– З
Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф %

Ф

%

Дрозд
Ю.І.
…
...
…
8-б
…
…
…
Загальна
кількість
учнів

Фактична ксть учнів, %

Примітка: Л–П (людина – природа); Л–Т (людина – техніка); Л–Л (людина – людина); Л–Х (людина –
художній образ); Л–З (людина– знакова система); Ф – фактично.

Додаток підготовлено автором.
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Додаток Н
Форма таблиці для зведення результатів анкетування у закладі
загальної середньої освіти батьків, діти яких вивчають навчальні
предмети за вибором та курси за вибором (на підставі отриманих
відповідей за анкетою 11 для батьків)

№ пор.

______________ ________________
___паралель термін дослідження

Клас, батьки
здобувачів
освіти

Обізнаність батьків з тим,
які навчальні предмети,
курси за вибором
ї і і
Обізнані
Не обізнані
1

2

10-а
1
2
3
…

Козир Н.І.
…
…
…
10-б

32 …
33 …
……
Фактична кількість
батьків, %

Додаток підготовлено автором.

Участь батьків у виборі варіативного
освітнього компонента
Не беруть
участі
3

Вирішують
разом з дітьми
4

Самі
вирішують
5

№ пор.

1
2
3
…

32
33
…

Фактична к-сть
батьків, %

Зайнятися самопізнанням і
самовдосконаленням
Ліквідувати прогалини
в знаннях із певних
навчальних предметів
Краще підготуватися
до вступних екзаменів за
вибраною спеціальністю
Набути практичних знань і
вмінь, потрібних
у житті
Визначитися з вибором
майбутньої професії
Поглибити знання
з деяких навч. предметів
Інше

Чинники, якими керуються батьки, вибираючи разом з дітьми варіативний
освітній компонент

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Додаток підготовлено автором.
Оцінка батьками стану
викладання варіативного
освітнього компонента

Задовольнити пізнавальні
інтереси

10-а
Козир Н.І.
…
…
…
10-б
…
…
…
Збагатити духовний світ

Клас,
батьки
здобувачів
освіти
Підвищити рівень загального
розвитку

548

Продовження таблиці додатка Н

16

1
2
3
…

32
33
…

Фактична к-сть
батьків, %

10-а
Козир Н.І.
…
…
…
10-б
…
…
…
17 18 19 20 21 22 23 24 25

Додаток підготовлено автором.
26
27
28
29

30

Інше

31

Організувати спонсорську
підтримку заходами підприємства

здобувачів
освіти

Пропозиції батьків для
поліпшення реалізації
варіативного освітнього
компонента

Виготовити навч. засоби (таблиці,
схеми, моделі)
Допомогти видати авторські
навч. предмети, курси
за вибором, програми
Надати посильну спонсорську
допомогу

Клас,
батьки

Викладати навч. предмет, курс за
вибором (який саме?)

Інше
Долучитися до організації
діагностичного обстеження
батьків (анкетування,
опитування, проведення бесід)
Розробити зміст навч. предмета,
курсу за вибором (якого саме?)

№ пор.
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Закінчення таблиці додатка Н

Запропоновані батьками форми своєї участі в
реалізації варіативного освітнього компонента

32
33

550

Додаток О
Форма таблиці для моніторингу стану викладання у закладі загальної
середньої освіти навчальних предметів за вибором та курсів за вибором
(на підставі отриманих відповідей за анкетами: 1 для вчителя; 4 і 5 для
учня; 11 для батьків)

курсів за вибором

8

9

10

2018/19
2019/20
2020/21

Додаток підготовлено автором.

Усього

11

Факультативні курси

Шкільний

7

Спеціальні курси

Регіональний

6

ІІІ

Навч. предмети
за вибором

Шкільний

5

ІІ

Курси за вибором

Регіональний

4

Навчальні
предмети,
Спеціальні Факультативні
курси
курси
курси
за
вибором
Шкільний

Факультативні курси

3

курсів за вибором за
ступенями навчання

Регіональний

Спеціальні курси

2

Усього

Навч. предмети, курси
за вибором

Навчальний рік

навчальні
предмети,
курси за
вибором

1

Розподіл навчальних
предметів,

Кількість навчальних предметів,

Навчальні предмети
за вибором

Кількість
вчителів,
які
викладали

12

13

14

15

16

551

Додаток підготовлено автором.

28

29

30

Інше

27

Батьків

26

Учнів

25

Учителів

Негативна

24

Позитивна

21 22 23

Негативна

20

Позитивна

19

Негативна

18

Пропозиції для
поліпшення
викладання
Оцінка навчальних предметів,
навчальних
курсів за вибором
предметів,
курсів
за вибором
Учнями Учителями Батьками

Позитивна

Факультативні
курси

17

Переважне
спрямування
змісту навч.
предметів,
курсів за
вибором
(тематика)
Усього

Спеціальні курси

2018/19
2019/20
2020/21

Кількість
авторських
навчальних
предметів,
курсів за
вибором
учителів
Навч. предмети
за вибором

Навчальний рік

Закінчення таблиці додатка О

31 32 33 34

К-сть навч. предметів, з яких проводилися
додаткові заняття

Загальна кількість вчителів, які проводили
додаткові заняття

Навчальний рік

Кількість
проведених
додаткових
занять
на
різних
ступенях навчання

ІІ
ІІІ
Усього

Кількість
здобувачів
освіти,
що
відвідували
додаткові
заняття
на
різних
ступенях навчання

ІІ

2018/19
2019/20
2020/21

Додаток підготовлено автором.
Пропозиції
для поліпшення
проведення
додаткових
занять

Учителів
Учнів

Учнів

Кількість
позитивних
оцінок
результатів
проведення
додаткових
занять,
%

Учителів

Кількість учнів, %, у яких після відвідування
додаткових занять поліпшилась успішність і зріс
пізнавальний інтерес до навч. предмета

Кількість учнів, %, які на додаткових заняттях
виявили здібності до навч. предмета

Кількість вчителів, %, які на додаткових заняттях
прагнули досягти не тільки освітньої, а й
загальнорозвивальної мети
Кількість вчителів, %, які забезпечують організацію
та методику додаткових занять, що істотно
відрізняються від методики обов’язкових занять

ІІІ
Усього

552

Додаток П

Форма таблиці для моніторингу стану проведення у закладі загальної
середньої освіти додаткових занять з навчальних предметів за вибором
(на підставі отриманих відповідей за анкетами: 2 для педагогічного
працівника; 6 для здобувача освіти)

Кількість навчальних предметів,
з яких проводилися консультації

Загальна кількість вчителів, які проводили консультації

Навчальний рік

Кількість
проведених
консультацій
на
різних
ступенях навчання

ІІ
ІІІ

2018/19
2019/20
2020/21

Додаток підготовлено автором.
Кількість
позитивних
оцінок
результа
тів
проведення
консультацій, %

Учнів

Учителів

Кількість учнів, %, які планують відвідувати
консультації у наступному навчальному році

Учнів

Кількість учнів, %, які на консультаціях виявили
кращі чи гірші здібності, ніж на обов’язкових
заняттях
Кількість учнів, %, у яких після консультацій значно
поліпшилась успішність і зріс пізнавальний інтерес до
навч. предмета
Учителів

Кількість вчителів, %, які віддають перевагу
індивідуальним формам роботи
на консультаціях
Кількість вчителів, %, у яких методика консультацій
істотно відрізняється
від методики обов’язкових занять
Кількість учнів, %, які відвідували консультації з
особистої ініціативи

Усього
Кількість вчителів, %, які на консультаціях головним
чином прагнули досягти загальнорозвивальної мети
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Додаток Р

Форма таблиці для моніторингу стану проведення у закладі загальної
середньої освіти консультацій з навчальних предметів за вибором (на
підставі отриманих відповідей за анкетами: 3 для педагогічного
працівника; 7 для здобувача освіти)
Пропозиції
для
поліпшення
проведення
консуль
тацій

2018/19
2019/20
2020/21

Додаток підготовлено автором.
Життєві плани

Інше

Знайти близьку людину,
влаштувати особисте життя

Досягти особистісних цілей

Допомагати іншим людям

Не мають життєвої настанови
Самовизначитися,
створити себе

Інше

Самовдосконалення

Задоволення духовних потреб
Продовження освіти
й опанування професії

Цікавляться
сферами знань

Задоволення матеріальних потреб

К-сть учнів, які знають, що їх цікавить
Суспільство
Людина
Природа
Духовна культура
Матеріальна культура
(виробництво, техніка)
Життєвих планів не мають
Мають найближчі плани
Мають віддалені плани
Мають найближчі та віддалені плани

Загальна кількість досліджених учнів

Навчальний рік

554

Додаток С

Форма таблиці для моніторингу спрямованості пізнавальних інтересів,
життєвих планів і настанов учнів закладів загальної середньої освіти (на
підставі отриманих відповідей за анкетою 9 для здобувача освіти)
Кількість учнів, %, у яких сформовані структурні елементи особистості
Мають життєву
настанову

555

Додаток Т
Форма таблиці для моніторингу спрямованості пізнавальних інтересів і
нахилів учнів закладів загальної середньої освіти до певних груп
професій (на підставі отриманих відповідей за тестом (анкета 10) для
здобувача освіти)
Кількість здобувачів
освіти, які виявляють
пізнавальні інтереси до
груп професій

Навчальний рік

Кількість
учнів, у
яких
збігаються
Загальна
пізнавальн
кількість
і інтереси
протестота нахили
ваних
Л–П Л–Т Л–Л Л–Х Л–З Л–П Л–Т Л–Л Л–Х Л–З до певної
учнів
групи
професій
Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % Ф
%
Кількість здобувачів освіти,
які виявляють нахили
до професій

2018/19
2019/20
2020/21
Примітка: Л–П (людина – природа); Л–Т (людина – техніка); Л–Л (людина – людина); Л–Х
(людина – художній образ);
Л–З (людина – знакова система); Ф – фактично.

Додаток підготовлено автором.
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Додаток У

4

5

6

7

Додаток підготовлено автором.

8

9

10

11

Інше

Ліквідувати прогалини в
знаннях навч. предметів

3

2018/19
2019/20
2020/21

Краще підготуватися до
вступних екзаменів за
вибраною спеціальністю
Набути практичних знань
і вмінь, потрібних у
житті
Визначитися з вибором
майбутньої професії
Поглибити знання
з навч. предметів

Зайнятися самопізнанням,
самовдосконаленням

2

Задовольнити пізнавальні
інтереси

1

Чинники, якими керувалися батьки, що брали участь у
Кількість
батьків, %, виборі їхніми дітьми варіативного освітнього компонента
які разом зі
здобувачами
освіти брали
участь
у виборі
варіативного
освітнього
компонента
Збагатити духовний світ

Загальна
кількість
проанкетованих
батьків
учнів

Підвищити рівень
загального розвитку

Навчальний рік

Форма таблиці для моніторингу участі батьків учнів у реалізації
варіативного освітнього компонента у закладі загальної середньої освіти
(на підставі отриманих відповідей за анкетою 11 для батьків)

12

Кількість
батьків, %,
які
задоволені
викладанням
варіативного
освітнього
компонента

2018/19
2019/20
2020/21
13

Додаток підготовлено автором.
Викладати навчальний предмет, курс за вибором
(який саме?)
Виготовити навчальні засоби (таблиці, схеми,
моделі)
Допомогти видати авторські навчальні предмети,
курси за вибором, програми
Надати посильну спонсорську допомогу
Організувати спонсорську підтримку заходами
підприємства
Інше

14 15 16 17 18 19 20 21

Розробити зміст навчального предмета, курсу
за вибором (якого саме?)

Пропозиції батьків для
поліпшення реалізації
варіативного освітнього
компонента; кількість
батьків, %

Долучитися до організації діагностичного
обстеження батьків (анкетування, опитування,
бесіди)

Інше

Навчальний рік

557

Закінчення таблиці додатка У

Запропоновані батьками форми своєї
участі в реалізації варіативного
освітнього компонента; кількість
батьків, %

22
23
24
25
26 27 28 29

558

Додаток Ф
Форма таблиці для зведення даних психодіагностичного дослідження
учнів закладу загальної середньої освіти

№ пор.

Досліджувана
психологічна характеристика

Клас, здобувач
освіти

9-а
1 Коваленко В.Т.
2
…
3
…
…
…
9-б
32
…
33
…
…
…
Загальна кількість
учнів
Фактична кількість
учнів, %

_______________________________
Термін діагностики

Показники, що характеризують рівні розвитку
у здобувачів освіти психічних процесів
1-й
2-й
3-й
4-й
показник
показник
показник
показник
Н С В Н С В Н С В Н С В

Примітка: Н – низький, С – середній, В – високий рівні.

Додаток підготовлено автором.

Рівень
розвитку
психічного
процесу
Н
С
В

559

Додаток Х
Форма картки моніторингу розвитку в учня ___ класу закладу загальної
середньої освіти психічних процесів
Прізвище, ім’я, по батькові
Психічний процес
чи інша характеристика
особистості

№ пор.

Рівень розвитку психічного
Показники,
процесу
що
(за роками дослідження)
характеризують
розвиток
2018
2019
2020
психічних
Н С В Н С В Н С В
процесів
1 1-й показник
2 2-й показник
3
…

_______________________________
Термін діагностики

Загальна кількість набраних за тестом
балів та відповідний рівень розвитку
психічного процесу (за роками
дослідження)
2018
2019
2020
Н

Примітка: Н – низький, С – середній, В – високий рівні.

Додаток підготовлено автором.

С

В

Н

С

В

Н

С

В

560

Додаток Ц

№ пор.

Форма таблиці для узагальнення результатів психодіагностичного
дослідження учнів закладу загальної середньої освіти
Рівні психологічних характеристик здобувачів освіти
Досліджені
психологічні
характеристики
здобувачів освіти

Низький
Фактична
кількість
учнів

1 Коефіцієнт інтелекту
2 Пам’ять
3 Увага
4 Творча уява
…

…
Усього:

Додаток підготовлено автором.

Середній
%

Фактична
кількість
учнів

Високий
%

Фактична
кількість
учнів

%

561

Додаток Ш
Форма таблиці для моніторингу психологічного розвитку
учнів закладу загальної середньої освіти
Психічний процес
чи інша характеристика
особистості

_____________________

_______________________________

Паралель

Рік
2018
2019
2020
…

Загальна
кількість
досліджених
школярів

Термін діагностики

Рівні психологічного розвитку особистості
Низький
Середній
Високий
Фактична
Фактична
Фактична
кількість
%
кількість
%
кількість
%
учнів
учнів
учнів

* Аналогічною є форма того чи іншого ступеня навчання та закладу загальної середньої
освіти загалом (не паралелі).

Додаток підготовлено автором.
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Додаток Щ
Форма перспективного плану розвитку варіативного освітнього
компонента
в _________________________________________________________________
(назва закладу загальної середньої освіти)

2021/22 навчальний рік
Кількість
Орієн Занавчальних
товна гальпредметів,
темат на
курсів за
ика кільвибором
кість
учнів
Регіон Школа

2022/23 навчальний рік
ЗагаОрі- ЗаЗагаКількість
льна навчальних
єн- галь- льна
кіль- предметів,
тона
кількість
вна
кількість
курсів
класів за вибором
те- кість класів
та
ма- учнів
та
груп Регіон Школа
тика
груп
Усього

Навчальні
предмети,
курси за
вибором.
Ступінь
навчання

Усього

№ пор.

(до 2024/25 навчального року)

Навчальні
предмети
1 за вибором
ІІ ступінь*
ІІІ ступінь

2

Спеціальні
курси
ІІІ ступінь

3

4

5

Факультативні курси
ІІ ступінь
ІІІ ступінь

Додаткові
заняття
ІІ ступінь
ІІІ ступінь
Консультації
ІІ ступінь
ІІІ ступінь

* До кожного ступеня навчання передбачаються загальноосвітні навчальні предмети, курси
за вибором.

Додаток підготовлено автором.
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Додаток Ю
Форма перспективного плану підготовки для закладу загальної
середньої освіти кадрового забезпечення варіативного освітнього
компонента (до 2024/25 навчального року)
2021/22 навчальний рік

Додаток підготовлено автором.

Необхідна Наявні
Кількість кількість
педаго- Запрошені
класів
педагогічгічні
педагогічні
та груп
них кадрів кадри
кадри
здобувачів
у своєму (конкретно
освіти
закладі
звідки;
з вивчення
загаль- прізвища;
варіативної
що виного освітсередкладатинього
ньої
муть)
компонента
освіти
Інших
фахівців

Запрошені педагогічні
кадри
(конкретно
звідки;
прізвища;
що викладатимуть)

Учителів

Інших
фахівців

Учителів

Необхідна
кількість
Кількість
педагогічних
класів
кадрів
та груп
здобувачів
освіти
з вивчення
варіативног
о освітнього
компонента

Наявні педагогічні кадри
у своєму закладі загальної
середньої освіти

2020/21 навчальний рік
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Додаток Я
Форма картки здобувача освіти, яку заповнює керівник групи учнів з
вивчення у закладі загальної середньої освіти варіативного освітнього
компонента
Прізвище, ім’я учня

_____________________

_______________________________

Клас

№
пор.
1
2
3

Індивідуальні
особливості
здобувача освіти
Спрямованість
пізнавального інтересу
Нахили до певних видів
діяльності
Усвідомлення себе
як особистості та життєва
орієнтація

Навчальний рік

Дані про відвідування здобувачем освіти навчальних
предметів за вибором, курсів за вибором (факультативні,
спеціальні)

Додаток підготовлено автором.
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Додаток A
Форма індивідуальної картки, яку заповнює учень закладу загальної
середньої освіти
Прізвище, ім’я учня

_____________________
Клас

№
пор.
1
2
3
4

Запитання
Чим ти найбільше цікавишся?
Яку діяльність подобається виконувати?
Чи вдається виконувати її добре?
Що для тебе особливо важливе у житті?
Чи плануєш свої життєві цілі? На який
час?

Додаток підготовлено автором.

_______________________________
Навчальний рік

Відповіді здобувачів освіти, які відвідували
навчальні предмети, курси за вибором
(факультативні, спеціальні)
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Додаток B
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Міжнародні науково-практичні заходи, проведені в інших країнах
1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної
освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (м. Конін (Польща) –
м. Ужгород – м. Дрогобич (Україна), 15.06.2018 р.). Участь у роботі секцій.
Повідомлення на тему «Проблеми модернізації змісту варіативного
освітнього компонента в умовах профільного навчання і розвиток
дидактичних технологій його реалізації. Співповідомлення на тему
(Савченко М. П.) «Роль дидактичних технологій у процесі досягнення
учнями обов’язкових результатів навчання та формування культурно-мовних
і морально-громадянських цінностей».
2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного
підручника» (м. Мінськ, Білорусь, 16-18.05.2018 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Реалізація принципів науковості і доступності у
підручниках для природничо-наукових предметів для старшої школи»
3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та
прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи.
Міждициплінарні перспективи» (м. Банська Бистриця (Польща) – м. Баку
(Азербайджан) – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг (Україна),
27.06.2019 р. Участь у роботі секції «Педагогіка. Професійна підготовка».
Повідомлення на тему «Соціально-педагогічні детермінанти формування та
реалізації варіативної компоненти змісту профільного навчання».
4. ІV Міжнародна конференція «Discovery Science» (23.08.2019 р.,
м. Карлові Вари, Чехія). Співоповідь. Опубліковано статтю у співавторстві
(Савченко М. П., Новицька Н. І.) «Феномен культурно-мовних та моральногромадянських цінностей у контексті гімназійного експерименту».
5. Virtual Conferences on Neuroergonomics and Cognitive Engineering, and
Industrial Cognitive Ergonomics and Engineering Psychology (Proceedings of the
AHFE 2020) «Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering», USA,
16–20 липня 2020 р. Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Cognitive
Performance Degradation in High School Students as the Response to the
Psychophysiological Changes».
6. 3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration
(IHSI 2020), February 19–21, 2020, Modena, Italy. Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Self-adjusted Data-Driven System for Prediction of
Human Performance».
7. XI International Scientific and Practical Conference «Theoretical
foundations of modern science and practice», Melbourne, Australia, 06–07 квітня
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2020 року. Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Дидактичний
супровід реалізації варіативного компонента змісту освіти».
8. Міжнародна
науково-практична
конференція
«Личность.
Образование.
Общество.
Формирование
педагога
будущего:
от
компетентности к самореализации» (Гродно (Білорусь), 2020). Участь у
роботі секції. Повідомлення на тему «Курсы по выбору как условие
дифференциации и индивидуализации обучения».
9. 5th International Scientific and Practical Internet – Conference «Modern
problems of improve living standards in a globalized world» (Україна – Польща –
Словаччина, 2020). Співдоповіді: «Запитування як універсальна
життєутворювальна навичка ХХІ століття (session 4b. «Spirituality and
humanism as the factors of strengthening of personal resources and quality);
«Варіативний складник змісту загальної середньої освіти: актуальність,
цінність і якість (session 6c. «The interdisciplinary approach to solving the
problem of increasing the quality of life in the modern world»). Опубліковано у
співавторстві розділи у колективних монографіях.
Міжнародні науково-практичні заходи, проведені в Україні
10. ХV ювілейна Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна
освіта в Україні – 2012» (Київ, 15-17.02.2012 р.); нагороджено Почесним
дипломом за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчальновиховного процесу).
11. ХVІ Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в
Україні – 2013» (Київ, 25-27.02.2013 р.). Участь у заході. Співорганізатор
клуглого столу «Дидактичні засади фундаменталізації змісту освіти в умовах
профільного навчання». Виступ на тему ««Фундаменталізація змісту
варіативного освітнього компонента в основній і старшій школі».
12. Міжнародна онлайн-Інтернет-конференції «Дидактика початкової
школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів» (Миколаїв,
10.04.2015 р.). Доповідь на тесу «Варіативна складова змісту освіти в
контексті особистісно орієнтованого навчання». Опубліковано матеріали у
«Методичному віснику Науково-дослідницької лабораторії дидактики
початкової освіти» (м. Миколаїв).
13. Міжнародна науково-практична конференція «Східне партнерство
– 2015», Україна (Запоріжжя) – Польща, 14–15 вересня 2015 р. Виступ на
тему «Умови реалізації допрофільної підготовки в межах вітчизняного
загальноосвітнього закладу».
14. Міжнародна
Інтернет-конференція
«Технологічні
аспекти
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи» (Миколаїв,
11.12.2015 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Курси за
вибором: технологічні аспекти реалізації».
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15. Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми
сучасного підручника» ( Київ, 15-16.10.2015 р.). Участь у роботі круглого
столу «Історія, теорія та методологія сучасного підручникотворення».
Повідомлення на тему «Відбір змісту освіти для старшої школи й
відображення його у програмах і підручниках».
16. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного
підручника» (Київ, 16.06.2016 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на
тему «Сучасні тенденції добору змісту профільного навчання і особливості
його відображення у підручниках нового покоління».
17. Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми
сучасного підручника» (Київ, 18.05.2017 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Дидактичні особливості конструювання змісту
варіативного освітнього компонента старшої школи».
18. Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернетконференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та
перспективи» (Умань, 06.04.2017 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на
тему «Варіативний компонент як важливий чинник модернізація освітнього
середовища».
19. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні
аспекти» (Умань, 27.04.2017 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на
тему «Технологічний підхід до реалізації профільного навчання:
психодидактичний ракурс».
20. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація
освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 05–06.10.2017 р.).
Повідомлення (секція 3. Особливості сучасного виховного середовища у
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах) на тему «Варіативний
компонент змісту освіти старшої школи: доступність, гнучкість,
віртуальність».
21. Міжнародна науково-практична конференція «Нова українська
школа: теорія та практика реалізації інтегрованого підходу» (Тернопіль, 1718.05.2018 р.). Участь в обговоренну проблем розвитку інтегрованого
навчання у закладах загальної середньої освіти за нових реалій. Виступ з
повідомленням на тему «Інтеграція навчального знання – науково-методична
проблема і чинник модернізації змісту курсів за вибором».
22. Десята Міжнародна науково-практична конференція та ХХV
Всеукраїнські
педагогічні
читання
«Творча
спадщина
Василя
Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» (Кропивницький,
04-05-10.2018 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Цінності
особистісного розвитку школярів у педагогічній спадщині Василя
Сухомлинського».
23. Міжнародний форум до 100-річчя вальдорфської педагогіки
«Навчати бачити світ, любити світ, змінювати світ» (Київ, 25-26.11.2019).
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Участь у дискусії за повідомленням Барановської О. В. «Педагогічні
технології профільного навчання за філологічним спрямуванням в
вальдорфській школі: становлення особистості і пошук життєвих
орієнтирів».
24. Третя міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні
аспекти» (Умань, 16–17.05.2019 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на
тему «Реалізація дидактичних технологій у процесі організації
факультативного навчання».
25. Перша Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи» (Київ, 14.08.2019 р.).
Членство в оргкомітеті заходу. Пленарне засідання. Доповідь на тему
«Дидактичні особливості і соціалізаційний потенціал технологій
інтерактивного навчання». Тези доповіді опубліковано у спецвипуску
збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика». Оприлюднено
інформацію на сайтах: Інституту педагогіки НАПН України, відділу
дидактики, у мережі Facebook.
26. Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми
сучасного підручника» (Київ, 14.05.2019 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Реалізація варіативного компонента у змісті
навчальних посібників».
27. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна
компаративістика і Міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та
інтеграція в освіті в умовах глобалізації» (Київ, 30.05.2019). Участь у роботі
секції. Повідомлення на тему «Абриси вітчизняного і зарубіжного досвіду
реалізації варіативного компонента змісту освіти». Тези опубліковано у
матеріалах конференції.
28. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of
Infocommunications Science and Technology» (Харків, 08-11.10.2019 р.).
Участь у роботі секції. Опубліковано тези у співавторсвті: Lavrov E.,
Lavrova О., Pasko N., Kyzenko V., Savina N. Assessment of the Reliability of a
Human Operator in Access Systems to Information Resources.
29. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми
сучасного підручника» (Київ, 27–28.05.2020 р.). Участь у роботі секції
(дискусія).
30. Шоста міжнародна науково-практична конференція «Модернізація
освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 08-09-10.2020 р.).
Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Розвиток виховного
середовища у закладах загальної середньої освіти: дидактичні та структурнофункціональні
особливості».
Опубліковано
тези
–
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722235
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31. III Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions
of science and technology development» (Київ, 22–24.11.2020). Участь у роботі
секції. Опубліковано тези – http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722624
Всеукраїнські науково-практичні заходи
32. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Проблеми
сучасного підручника» (Київ, 27–29.11.2012 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Особливості відбору змісту освіти для основної
школи і відображення його у навчальних програмах і підручниках».
33. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» (Київ,
29.11.2012 р.). Спільно з науковцями і педагогами-практиками обговорено
актуальні питання теорії і практики освіти і навчання, зокрема
фундаменталізації як соціально-педагогічного явища. Повідомлення на тему
«Особливості варіативного компонента змісту освіти в умовах профільного
навчання».
34. Дев’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна –
країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, педагогічних систем»
(Київ, 15.10.2012 р.). Участь у роботі секції. Виступ на тему «Курси за
вибором у змісті профілю навчання».
35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісна
парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні
виклики» (Чернігів, 22–23.02.2013 р.). Участь у роботі заходу.
36. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування
змісту профільного навчання як стратегічний напрям модернізації освіти в
Україні» (Київ, 22.10.2015 р.). Виступ на тему Варіативний компонент змісту
освіти у старшій школі: педагогічні засоби впровадження».
37. Всеукраїнський науково-методичний семінар (за міжнародною
участю) «Особливості реалізації технологічного і компетентнісного підходів
у освіті: філософський, філологічний, психологічний та педагогічний
аспекти» (Миколаїв, 29–30.04.2015 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення
на тему «Технологічний аспект реалізації варіативного компонента змісту
освіти». Апробація результатів дослідження.
38. Всеукраїнський
науково-практичний
семінар-вебінар
(за
міжнародною участю) «Психодидактика початкової освіти» (м. Луцьк, 17–
18.11.2015 р.). Доповідачі за напрямом «Психодидактична концепція
сучасної початкової освіти»; тема – «Психодидактична характеристика
варіативної складової змісту освіти в контексті особистісно орієнтованого
навчання».
39. Всеукраїнський клуб «Директор школи» на тему «Науковометодичні засади управління громадсько-активними школами» (Київ,
22.04.2016 р.). Участь у засіданні та дискусіях.
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40. Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція
«Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних
систем: ціннісні виміри особистості» (Київ, 27.10.2016 р.). Науковий
керівник секції №2 «Розвиток морально-громадянських цінностей
особистості: досвід, перспективи розвитку педагогічних систем».
Повідомлення на тему «Формування морально-громадянських цінностей
особистості засобами варіативного компоненту змісту освіти».
41. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретикометодичні засади системи професійного самовизначення особистості в
умовах регіону» (Кременчук, 08.04.2016 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Інноваційний підхід до професійного
самовизначення старшокласників в аспекті постнекласичної методології».
42. Всеукраїнський щорічний проект «Педагоги-новатори в Україні»
(Київ, 12.04.2016 р.). Участь в обговоренні.
43. Всеукраїнський круглий стіл «Вектори розвитку сучасної
педагогіки: діалог теорії і практики» (До ювілею відомого українського
педагога Олександри Яківни Савченко) (Київ, 11.05.2017 р.). Участь в
обговоренні.
44. Всеукраїнський навчально-методичний семінар (з міжнародною
участю) «Особливості створення освітнього середовища для формування
творчої особистості молодшого школяра» (Умань, 05.10.2017 р.).
Повідомлення на тему «Варіативний компонент змісту середньої освіти».
45. Всеукраїнський навчально-методичний семінар (з міжнародною
участю) «Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод
особистісного освітнього розвитку» (Умань, 09.10.2017 р.). Повідомлення на
тему «Варіативний компонент змісту середньої освіти: психодидактичні
засади формування».
46. Всеукраїнський науково-методичний семінар (з міжнародною
участю) «Інформаційно-комунікаційні технології та наукометрія як провідні
чинники формування освітнього середовища сучасного вищого навчального
закладу» (Умань, 27.10.2017 р.). Повідомлення на тему «Системний підхід до
оформлення бібліографії видання і публікацій з проблем профільного
навчання».
47. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у
шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології (Київ, 16.05.2018 р.).
Доповідь на пленарному засіданні на тему «Диференціація навчання у
сучасній школі як умова ефективної реалізації варіативного освітнього
компонента».
48. Ювілейна XX Всеукраїнська науково-практична конференція
«Педагогічні читання–2018» з проблеми «Педагогічна думка: історія,
сьогодення, майбуття» (Київ, 30.10.2018 р.). Виступ (спогади про Миколу
Дмитровича Ярмаченка).
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49. Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича
Ярмаченка у розвиток української освіти, педагогіки, психології (до 90-річчя
від дня народження)» (Київ, 06.09.2018 р.). Спогадами про Миколу
Дмитровича Ярмаченка – Людину, Вченого, Засновника академії
50. Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські
читання “Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство”» (Київ,
17.05.2019 р.). Участь у роботі секції. Виступ на тему «Вітчизняний і
зарубіжний досвід реалізації варіативного компонента змісту освіти».
Опубліковано тези виступу.
51. Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична
філософія і нова українська школа» (Київ, 16.05.2019 р.). участь у дискусії у
руслі доповіді на тему «Шкільна освіта в контексті постнекласичної
раціональності» Ваховського Леоніда Цезаревича, доктора педагогічних
наук, професора, проректора з наукової роботи Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка (Сесія ІІІ «Критерії якості шкільної
освіти у світлі філософських рефлексій. Модернізація шкільної освіти:
західний та український досвід.
52. Дванадцята Всеукраїнська науково-практична конференція
«Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних,
морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем»
(Київ, 25.10.2019 р.). Доповідь на пленарному засіданні на тему
«Особистісно-орієнтований підхід у контексті розвитку культурно-мовних та
морально-громадянських цінностей здобувачів освіти». Опубліковано тези
доповіді.
53. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісно
орієнтоване навчання: виклики та перспективи (Київ, 30.09.2019 р.). Участь у
роботі секції. Повідомлення на тему «Формування та реалізація змісту
факультативних і спеціальних курсів у контексті мети й завдань профільного
навчання». Опубліковано тези доповіді.
54. ХХVІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський
у діалозі з сучасністю: методична спадщина педагога в контексті ідей Нової
української школи» (Рівне, 27.09.2019 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Навчально-методичне забезпечення варіативного
освітнього
компонента
у
контексті
творчої
спадщини
В. О. Сухомлинського». Обговорення зміст монографії автора «Варіативний
компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика»,
здійснено апробацію структурно-функціональної моделі застосування
дидактичних технологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного
навчання.
55. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Концептуальні ідеї
реалізації соціального партнерства в умовах профільного навчання» (Київ,
24.04.2019 р.). Виступ на тему «Реалізація курсів за вибором в умовах
профільного навчання».
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56. Перший всеукраїнський науково-практичний тренінг «Усунення
психолого-педагогічних проблем навчання дітей в умовах НУШ» (Умань,
18.10.2019 р.). Інформація на тему «Особливості реалізації потенціалу
варіативної компоненти змісту профільної освіти у процесі психологопедагогічної підтримки старшокласників». Підвищення фахового рівня.
Науково-практичні заходи регіонального рівня
57. Регіональний
науково-методичний
семінар
«Особливості
застосування технології ситуаційного навчання у ВНЗ» (Миколаїв, 22.05.2015
р.). Повідомлення на тему «Застосування інтерактивних технологій у процесі
профільного навчання».
58. Регіональний науково-практичний семінар «Місце і роль
елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи» (Львів,
06–07.10.2015 р.). Повідомлення на тему ««Громадянська освіта і виховання
– основа громадянського суспільства»».
59. Регіональний науково-практичний семінар «Ціннісно-смислові
орієнтири розвитку природничо-математичних знань у складі гуманітарної
науки» (Полтава, 05-01.2016 р.). Повідомлення на тему «Педагогічні засоби
впровадження варіативного компонента змісту освіти в старшій школі».
60. Міжрегіональний науково-практичний круглий стіл «Школа як
регіональний духовний осередок розвитку особистості, сільської громади та
держави» (Полтавська обл., 20.04.2017 р.). Участь у дискусіях.
61. Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів міні-EdCamp
Kyiv «Освітня дипломатія» (Київ, 23.03.2019 р.). Участь у роботі заходу. Від
ЕdСатр-міні отримав подяку за експертний внесок в організацію програми
підвищення кваліфікації (Регіональна (не) конференція для шкільних
педагогів магістральних міні-EdCamp Kyiv.
Науково-практичні заходи локального рівня
62. Звітна науково-практична конференція «Зміст і технології
шкільної освіти» за результатами НДР співробітників, аспірантів і здобувачів
Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік (Київ, 19–20.04.2012 р.).
Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Особливості реалізації
системи факультативного навчання в основній школі». Опубліковано тези.
63. Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції формування
змісту освіти в умовах профільного навчання» (Київ, 11.04.2012 р.).
Повідомлення на тему «Фундаменталізація змісту варіативного освітнього
компоненту в умовах профільного навчання».
64. Українсько-фінський семінар «Уроки з Фінляндії: успішність
фінської освітньої системи» (Київ, 30.10.2012 р.). Участь в обговоренні лекції
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директора середньої школи у м. Кітеє Кюості Вяррі «Доступність і якість
освіти: керівництво у галузі освіти на місцевому рівні».
65. Звітна науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної
освіти» за результатами НДР співробітників, аспірантів і здобувачів
Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік (Київ, 25.04.2013 р.).
Узагальнення результатів, здобктих упродож року. Опубліковано тези.
66. Міський науково-практичний семінар «Сучасні тенденції
формування змісту освіти старшої школи в умовах гімназійного середовища»
(Київ, 17.01.2013 р.). Повідомлення на тему «Проблема формування
варіативного компонента змісту освіти в умовах профільного навчання».
67. Звітна науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної
освіти» за результатами НДР співробітників, аспірантів і здобувачів
Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік (Київ, 14.01.2014 р.).
Опубліковано тези.
68. Науково-практичний
семінар
«Дидактичні
умови
фундаменталізації змісту освіти в старшій школі в умовах профільного
навчання» (Київ, 14.05.2014 р.). Повідомлення на тему «Педагогічні засоби
вирішення проблеми фундаменталізації змісту варіативного освітнього
компонента в старшій школі».
69. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН
України за 2014 рік (Київ, 28.01.2015 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Раціональна система навчальних предметів і курсів
за вибором в умовах профільного навчання». Опубліковано тези.
70. Круглий стіл «Засоби забезпечення змісту навчальних посібників
елективних курсів: система вправ і завдань» (Львів, 06–07.10.2015 р.). Участь
у роботі секції. Повідомлення на тему «Факультативні та спеціальні курси у
структурі профільного навчання».
71. Науково-практичний семінар «Модернізація змісту профільного
навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (Київ,
29.04.2015 р.). Повідомлення на тему «Особливості варіативного компонента
змісту освіти в старшій школі».
72. Тренінг у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару
«Особливості застосування технології ситуаційного навчання у ВНЗ»
(Миколаїв, 29.04.2015 р.). Підвищення фахового рівня.
73. Відкрите засідання методичної кафедри класних керівників 5−11-х
класів Київської гімназії східних мов №1 (Київ, 23.03.2016 р.). Повідомлення
на тему «Громадянська освіта і виховання – основа громадянського
суспільства».
74. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН
України за 2016 рік (Київ, 28.01.2016 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Структурно-функціональна модель варіативного
компонента змісту освіти старшої школи». Опублуковано тези.
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75. Науково-практичний
семінар
для
освітян,
учителів
загальноосвітніх навчальних закладів «Формування змісту профільного
навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (Київ,
11.05.2016 р.). Повідомлення на тему «Варіативний компонент змісту освіти
старшої школи як важливий складник системи неперервної професійної
освіти».
76. Семінар «Наукова бібліотека УНДІПу як фундаментальна основа
державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
імені
В. О. Сухомлинського» (Київ, 15.11.2016 р.). Участь у дискусіях.
77. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН
України за 2017 рік (Київ, 30.10.2015 р.). Участь у роботі секції.
Повідомлення на тему «Експериментальна перевірка ефективності
структурно-функціональної моделі формування варіативного компонента
змісту повної загальної середньої освіти». Опублуковано тези.
78. Круглий стіл «Стан проблеми та перспективи модернізації
дослідно-експериментальної роботи Миколаївської спеціалізованої школи
«Академія дитячої творчості» авторської школи Ганни Матвєєвої» (Київ,
24.10.2017 р.). Участь у дискусіях.
79. Круглий стіл «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурномовних та морально-громадянських цінностей учнів» (Київ, 20.10.2017 р.).
На засіданні круглого столу обговорено проміжні результати дослідноекспериментальної роботи на базі Київської гімназії східних мов №1 з теми
«Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та моральногромадянських цінностей учнів» (грудень 2012 – грудень 2019) (наказ
МОНмолодьспорту України № 1477 від 24 грудня 2012 року) (м. Київ,
Київська гімназія східних мов № 1, 21 вересня 2017 року).
80. Круглий стіл «Наукова діяльність: крок за кроком до успіху»
(Київ, 18.05.2018 р.). Виступ з привітальним словом.
81. Четверті Всеукраїнські педагогічні читання «Особистий і
професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячені 90річчю від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка (Київ,
11.06.2018 р.). Участь у роботі секції. Повідомлення на тему «Знакова роль
С. У. Гончаренка в розвитку української педагогіки». Опубліковано тези.
82. Науково-практичний семінар «Реалізація інноваційних технологій
в умовах упровадження Концепції Нової української школи» (Київ, 23–
25.10.2018 р.). Повідомлення на тему «Актуальні питання модернізації змісту
варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання».
83. Засідання Комісії з психології та педагогіки Міністерства освіти і
науки України (Київ, 16.01.2019 р.). Розгляд та експертиза рукописів.
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