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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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 лише здобуткам наукових, виробничих і соціальних 
галузей, а й запитам глобалізованого суспільства з його інформаційними, 
інформаційно-комунікаційними й 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 змісту варіативного навчання, вивчаються педагогічні умови і шляхи 
його реалізації і, відповідно, потребують дослідження та інноваційного розвитку 
дидактичні технології варіативного навчання. 

Загалом, із набуттям педагогічними явищами і процесами нових якостей, 
потребують переосмислення самі моделі варіативного навчання, спонукаючи 
школу і педагогіку до проєктної діяльності на засадах корінної зміни наукового 
світогляду і способу його доставки до особистості.  

Наявність накопичених у суспільстві (і в освіті зокрема) суперечностей 
посилює актуальність досліджуваної проблеми:  

– подальший розвиток ринкової економіки на проєктних засадах, з одного 
боку, та відсутність належної підготовки випускників закладів загальної 
середньої освіти до життя та діяльності в системі поліваріантності вибору 
стратегій, з іншого;  

– потреба суспільства у фахівцях, які свідомо обрали свою професію 
відповідно до особистісних запитів, з одного боку, та відсутність ефективної 
системи варіативної профільної освіти у школі, з іншого;  

– упровадженням профільної освіти, що передбачає забезпечення 
задоволення освітніх потреб учнів у вивченні профільних предметів і 
нерозробленістю теоретико-методичних засад запровадження змісту 
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти; 

– потреба децентралізованої системи освіти та необхідність визначення 
нових функцій закладів загальної середньої освіти, з одного боку, та недостатня 
розробленість стратегій, окремих положень з розвитку варіативного навчання 
закладів загальної середньої освіти, що забезпечують профілізацію навчання, та 
недостатня соціальна автономія освітніх закладів у цілому, з іншого;  

– зростаючий рух до розвитку диференційованої освіти та відсутність 
необхідного досвіду управління інноваційними процесами розвитку 
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти;  

– необхідність у науковому проєктуванні цілей (цілеутворення) освіти з 
урахуванням регіонального компонента та недостатня увага до реалізації курсів 
за вибором у закладах загальної середньої освіти. 

Методологічну й теоретичну основу дослідження становлять: єдність 
теорії пізнання, діалектики та логіки; філософські, соціологічні, психологічні та 
генетичні основи теорії діяльності; теорія систем; освітні, соціально-
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психологічні положення регіонології й синергетика освіти, що розкривають 
сутнісну основу щодо профільно-професійного розвитку й саморозвитку 
особистості в системі неперервної освіти. В основу дослідження покладено: 
філософські погляди на освіту вітчизняних і зарубіжних філософів і мислителів 
(Андрущенко В., Аршинов В., Батищев Г., Бергсон А., Бердяєв М., Вернадський 
В., Декарт Р., Зязюн І., Ігнатенко О., Ігнатова В., Каптерєв П., Кедров Б., Кисельов 
М., Кізіма В., Конєв В., Кремень В., Кун Т., Лосєв О., Лутай Х., Огнев’юк В., 
Попович М., Пуанкаре А., Розін В., Франкл В., Ціолковський К., Чижевський О. 
Шубинський С. та інші); теоретико-методологічні засади (системність) у 
дослідженні теорії і практики варіативного навчання (Беспалько В., Бондар Вол., 
Гершунський Б., Гончаренко С., Горохова В., Занков Л., Зоріна Л., Зязюн І., 
Клімов Є., Козаков В., Костюк Г., Кремень В., Купісевич Ч., Лозова В., Макаренко 
А., Мальований Ю., Ничкало Н., Пікельна В., Підласий І., Рибалка В., Семиченко 
В., Сорочан Т., Сухомлинський В., Троцко Г., Удод О., Шамова Т. та інші); 
загальні питання теорії навчання, у т.ч. диференційованого навчання, 
допрофесійної і трудової підготовки (Бабанський Ю., Баранніков А., Бім-Бад Б., 
Блонський П., Воронов В., Давидов В., Дусавицький О., Єсипов Б., Зайченко І., 
Ільїна Т., Ледньов В., Лернер І., Мойсеюк Н., Оконь В., Онищук В., Підкасистий 
П., Савченко О., Сікорський П., Скаткін М., Сластьонін В. та інші, Фіцула М., 
Френе С., Харламов І., Щербань П., Щукіна Г., Ягупов В. та інші); теоретичні 
положення і висновки українських та зарубіжних учених щодо: системного 
підходу у процесі педагогічного супроводу розвитку особистості і реалізації її 
природних задатків (Бехтєрєв В., Буданов В., Горохов В., Гуз К., Ільченко В., 
Князєва О., Ковальов О., Курдюмов С., Ледньов В., Маслоу А., Пригожин І., 
Хакен Г.); профільного, диференційованого, особистісно орієнтованого підходів 
до освітнього процесу (Ананьєв Б., Балл Г., Бех І., Бурда М., Гончаренко С., 
Занков Л., Клімов Є., Пометун О., Самодрин А., Унт І., Якиманська І.); вікової 
періодизації психічного розвитку особистості і вікових особливостей здобувачів 
освіти як суб’єктів освітнього процесу (Ананьєв Б., Бернс Р., Божович Л., 
Виготський Л., Кон І., Костюк Г., Лялюк Г., Максименко С. та інші); розгляду 
моделі школи як цілісної педагогічної системи (Беспалько В., Бондар Вол., 
Лернер І., Мадзігон В., Макаренко А., Сухомлинський В.); педагогічних засад і 
теорії профільного навчання (Бібік Н., Дік Ю., Орлов В., Остапенко А., Сасова І., 
Сікорський П., Скопін А., Хуторськой А., Чистякова С., Лернер П., Родичев М., 
Шиян Н., Ярошенко О.); ідеї національного виховання (Ващенко Г., Кобенко О., 
Русова С., Сковорода Г., Сухомлинська О. та інші); науково-теоретичних 
підходів до розвитку системи управління освіти (Даниленко Л., Калініна Л., 
Конаржевський Ю., Паламарчук В., Пікельна В., Поташник М., Удод О., 
Шамова Т. та інші). 

У процесі дослідження вивчалися: сучасні підходи до особистісно 
орієнтованого навчання (Алфімов В., Бех І., Волков І., Гриньова М., Гузик М., 
Сисоєва С., Сікорський П., Соколова І., Сологуб А., Фурман А., Хуторськой А., 
Якиманська І. та інші); сучасні тенденції розвитку дидактичних систем (і 
дидактичних систем варіативного навчання у т.ч.) у контексті технологій 
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реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання (Артюхова І., 
Байбородова Л., Баранніков А., Бондаренко Н., Васько О., Волканова В., 
Вороніна Г., Вороніна Л., Гузєєв В., Докучаєва В., Зеленська Л., Зимня І., 
Іванова О., Ісаєв Д., Ісайко А., Кузнєцова Л., Лернер П., Мальований Ю., 
Нісімчук А., Осмоловська І., Падалка О., Панок В., Редько В., Савченко О., 
Самодрин А., Серебренников Л., Служевська Т., Смолюк І., Топузов О., 
Шиян Н., Шпак О., Яценко Т. та інші). Особлива увага зверталася на 
проєктування особистісно орієнтованої системи освіти з урахуванням: 
дидактичних детермінант формування і реалізації курсів за вибором 
(Мальований Ю., Топузов О. та інші); особливостей організації профільного 
навчання (Аніскіна Н., Бабанський Ю., Барановська О., Бібік Н., Бурда М., Гузик 
М., Кизенко В., Савченко О., Самодрин А. та інші); психолого-педагогічних 
основ вибору професії (Барабаш Ю., Позінкевич Р. та інші); ролі особистості 
(суб’єкт-суб’єктна взаємодія) у системі освіти (Бех І., Гончаренко С., Лєдньов В., 
Сухомлинський В. та інші); системи методів навчання (Лернер І., Пометун О. та 
інші); становлення і розвитку методології наукового пізнання в педагогіці 
(Бондар Вол.); специфіки варіативного освітнього компонента (Бібік Н., Бурда 
М., Васьківська Г., Гончаренко С., Мальований Ю., Назаренко Т., Пометун О. та 
інші); психологічних концепцій діяльності (Виготський Л., Гальперін П., 
Давидов В., Леонтьєв О., Рубінштейн С. та інші); когнітивної сфери особистості 
(Клаус Г., Маслоу А., Негойце К., Решер Н., Щукіна Г. та інші); формування 
особистості в контексті її генетичних витоків (Абульханова-Славська К., 
Божович Л., Максименко С., Моргун В., Моргун Ф., Роменець В., Цуканов Б. та 
інші); проблем професійного самовизначення здобувачів освіти (Батишев С., 
Бурда М., Павлютенков Є., Сєріков В., Цехмістер Я. та інші); психолого-
педагогічних аспектів диференціації навчання (Балацька Н., Гордієнко Т., 
Гриневич Л., Макарова Л., Піщалковська М., Рибалка В., Фруктова Я., 
Шутова М., Ярошенко О. та інші). 

Теоретична і практична значущість проблеми, її недостатня наукова 
розробленість і необхідність подолання виявлених суперечностей зумовили 
вибір теми дисертації: «Теоретико-методологічні засади проєктування змісту 
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти». 

Зв’язок роботи 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), (№ державної реєстрації 0103U000352); 
«Дидактичні засади формування і реалізації навчальних 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); 
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«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 теоретико-
методологічних 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 – змістово-процесуальний потенціал як науково-
педагогічний ресурс у процесі проєктування і 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 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 
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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 
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 освіти, 
розроблених за принципами варіативності навчання, підвищить роль і значення 
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: 

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. 
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3. Розглянути змістово-процесуальний потенціал проєктування 

варіативного навчання як науково-педагогічний ресурс оновлення теоретико-
методологічних 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.). 

Методи дослідження. Відповідно до завдань було використано комплекс 
таких методів: теоретичних – історичний, ретроспективно-оглядовий, системно-
структурний 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 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. 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: 
– уперше у вітчизняній теорії навчання обґрунтовано змістово-

процесуальний 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 у закладах загальної середньої освіти; схарактеризовано 
організаційно-педагогічні 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, 
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; 

– 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 змістово-
процесуального 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 морально-громадянських 
цінностей учнів та моделі розвитку культурно-мовних та морально-
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громадянських цінностей учнів засобами інваріантного і варіативного змісту 
освіти (Київська гімназія східних мов № 1). Напрацювання автора можуть бути 
використані у процесі реалізації Національної доктрини розвитку освіти в 
контексті адміністративно-територіальної 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 
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. № 01-37/241; 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: «Теоретико-методологічні 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: 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 
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Internet – Conference «Modern problems of improve living standards in a globalized 
world» (Україна – Польща – Словаччина, 2020); «Фундаментальні та прикладні 
дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні 
перспективи» (Банська Бистриця (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 
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 та педагогічні аспекти» 
(Умань, 2017); «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 
(Умань, 2017); «Дидактика початкової школи: реалізація 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 мовно-літературна 
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, 
2016); «Формування змісту профільного навчання як стратегічний напрям 
модернізації освіти в Україні» (Київ, 2015); «Компетентнісна парадигма розвитку 
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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); «Інформаційно-
комунікаційні 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); клуби (1): Всеукраїнський 
клуб «Директор школи» на тему «Науково-методичні засади управління 
громадсько-активними школами» (Київ, 2016); проекти (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 природничо-математичних 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 Науково-методичної 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 
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Устимовича Гончаренка (Київ, 2018); круглі столи (7): «Організаційно-дидактичні 
особливості реалізації технологій профільного навчання» (Київ, 2019); Пам’яті 
Олександра 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 вчителів «Формування змісту профільного 
навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (Київ, 2016); 
«Наукова бібліотека УНДІПу як фундаментальна основа державної науково-
педагогічної 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); Українсько-фінський семінар «Уроки з 
Фінляндії: успішність фінської освітньої системи» (Київ, 2012); тренінги (1): 
«Особливості застосування технології ситуаційного навчання у ВНЗ» (Миколаїв, 
2015); 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). 

Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві: 
підготовлено розділи у монографіях ([3, с. 33–69]; [4, с. 53–73]) і посібнику ([6, 
с. 31–50]); параграфи у монографіях ([2, с. 5–13; с. 38–57; с. 213–214]; [5, с. 36–
41; с. 60–67; с. 98–117]); параграфи у посібниках ([8, с. 5–16; с. 22–27; с. 67–87; 
с. 130–131]; [9, с. 4–44; с. 51–71]); у статтях, опублікованих у наукових фахових 
(у т.ч. наукометричних) виданнях України: актуалізовано проблеми повноцінної 
реалізації розвивальної функції підручників [11]; виокремлено: один із видів 
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способів комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови – 
проєктуальний [20]; проєктувальні способи комунікативної діяльності 
студентів [30]; специфічні форми організації профільного навчання, умови 
реорганізації неперервного навчально-виховного процесу в ліцеї [27]; науково 
обґрунтовано поняття «диференціація навчання», «диференційований підхід» 
[10]; представлено сучасну технологію реалізації інноваційної моделі розвитку 
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів [29]; 
сформульовано: концептуальні положення реалізації допрофільної підготовки 
учнів [28]; мету, функції та завдання (цілі) факультативного навчання в школі 
[26]; схарактеризовано добір методів навчання на факультативних заняттях з 
біології та описано досвід їх проведення [31]; у статтях, опублікованих у 
наукових періодичних виданнях інших держав із напряму, з якого підготовлено 
дисертацію: актуалізовано проблеми надання інформаційних послуг 
автоматизованими системами з можливим урахуванням здобутих результатів у 
процесі добору змісту спеціальних і факультативних курсів для тих учнів, хто 
обиратиме майбутню професію у системі «людина – знакова система» [36]; 
порушено проблеми змісту, форм і методів реалізації курсів за вибором (в 
умовах карантину) як важливого складника здобуття освіти [35]; розроблено 
ідеї вдосконалення механізмів і технологій реалізації змісту варіативного 
складника з огляду на максимальне наближення до запитів і потреб, здібностей 
та індивідуальних особливостей здобувачів освіти [34]; схарактеризовано 
пізнавальну активність здобувачів освіти як результат змін у технологіях 
навчання [37]; у статтях, опублікованих у науково-методичних виданнях: 
виокремлено: основні функції шкільного освітнього компонента [51]; функції 
курсів за вибором у системі профільного навчання старшокласників [52]; 
представлено структуру допрофільної підготовки і форми її організації; 
розкрито зміст та організацію допрофільної підготовки [55]; схарактеризовано: 
дидактичні функції шкільного освітнього компонента, основні принципи його 
формування і реалізації [54]; особливості реалізації інноваційної моделі [50]; в 
опублікованих працях апробаційного характеру: актуалізовано: важливість 
системного, аксіологічного, компетентнісного, діяльнісного, особистісно 
зорієнтованого та інших підходів в освітньому процесі [132]; проблеми 
запровадження профільного навчання [56]; феномен цінностей у контексті 
педагогічного експерименту [120]; виокремлено проблеми упровадження 
профільного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі [118]; 
представлено результати наукового підходу до розвитку гімназійного 
освітнього середовища [119]; схарактеризовано: окремі аспекти актуальності 
фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного 
навчання [57]; спеціальні та факультативні курси у системі профільного 
навчання [133]. 

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. 
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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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, установлено ступінь її 

розробленості, зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено 
мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито наукову 
новизну і практичне значення одержаних результатів, відображено відомості 
про їхню апробацію, подано інформацію про публікації, наведено дані про 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теорія і практика проєктування варіативного 
особистісно орієнтованого навчання як педагогічна проблема» 
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. 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; структурно-функціональної 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 ще потребують наукового обґрунтування та експериментальної 
перевірки. 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 
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іншого курсу за вибором і методики його вивчення. Варіативність є тим 
психологічним механізмом, що забезпечує процес саморозвитку особистості й 
створює особистісні новоутворення, коли чільне місце в навчанні посідає 
самостійна діяльність здобувача освіти, зокрема учіння, що є особливою 
індивідуальною діяльністю з оволодіння соціокультурними нормами пізнання. 
Завдячуючи поліваріантності 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 усунути 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 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 
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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 освітнього компонента, дослідження особливостей 
його відбору та відображення у навчальних підручниках і програмах.  

У другому розділі «Теоретико-методологічні основи проєктування 
змісту варіативного навчання» окреслено основні питання концептуалізації 
розвитку основ варіативного навчання в світлі класичної і постнекласичної 
методології освіти, дидактичні принципи проєктування 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. 

Існуюче 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 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 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. 
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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. 

У третьому розділі «Сучасні тенденції розвитку дидактичної системи 
варіативного навчання» 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 структурно-
функціональної моделі проєктування і реалізації варіативного змісту освіти, 
розкрито технологію проєктування варіативного компонента змісту 
навчального профілю закладу загальної середньої освіти. Нинішня шкільна 
освіта ще недостатньо адаптована до варіативних потреб здобувачів освіти, 
хоча тенденції розвитку дидактичної системи варіативного навчання 
простежуються у низці 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 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.  

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 визначено: інтенсифікація потреби у 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 
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варіативність навчання у закладах загальної середньої освіти; зважання на 
характер, динаміку різноманітних загальнонаукових і професійних інтересів 
здобувачів профільної освіти; забезпечення 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 через 
психолого-педагогічну основу функціонування закладу загальної середньої 
освіти як інституційної системи веде до освітнього продукту – компетентного 
випускника (рис. 1).  

 

  
Рис. 1. Комплексна структурно-функціональна модель проєктування  

і реалізації варіативного змісту освіти 
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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 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» – «технологія 
проєктування варіативного компонента змісту освіти» – «діагностика ефективності 
змістово-процесуального потенціалу як науково-педагогічного ресурсу в процесі 
проєктування і реалізації профільного навчання». 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. 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) та наднормативний (творчий – глибинний 
зміст, спектр предметів позатрадиційний).  

У четвертому розділі «Діагностика ефективності змістово-
процесуального потенціалу як науково-педагогічного ресурсу в процесі 
проєктування варіативного навчання у закладах загальної середньої 
освіти» окреслено проблеми проєктування варіативного компонента змісту 
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освіти у процесі функціонування дидактичної системи варіативного навчання; 
цілевизначення варіативного навчання у системі допрофільної підготовки як 
чинник ефективної реалізації профільної освіти; організаційно-педагогічні 
умови реалізації варіативного 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).  

Діагностика ефективності змістово-процесуального потенціалу як 
науково-педагогічного ресурсу в процесі проєктування варіативного навчання 
у закладах загальної середньої освіти має відбуватися як на регіональному, так 
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 і є істотними 
для формування світогляду, патріотичних почуттів особистості здобувача 
освіти.  

Це стосується предметів і курсів за вибором, зміст яких поглиблює і 
розширює обов’язковий зміст інваріантного освітнього компонента. 

У цьому зв’язку факультативні курси, зміст яких виходить за межі 
освітніх галузей, передбачених інваріантним освітнім компонентом, не є 
виключенням, адже їх зміст стосується підвищення загальнокультурного рівня, 
залучення здобувачів освіти до різних форм практичної і майбутньої фахової 
діяльності, а додаткові заняття, консультації (індивідуальні та групові) 
застосовуються для корекції засвоєння обов’язкового навчального змісту й 
вдосконалення розвитку особистості учня.  

Діагностиці мають піддаватися й перспективи реалізації варіативності 
освіти у формі суб’єктно-суб’єктної взаємодії, тобто – прогнозований потенціал 
і його ймовірний освітній та соціалізаційний ефект. Це є важливим у контексті 
визначених основних завдань навчання, реалізація яких удосконалює практику 
самостійного здобуття освітньої інформації та використання її для розв’язання 
життєвих проблем.  

У такий спосіб відбувається комплексна акцентація 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.  

Прийоми технології інтерактивного навчання (мікрофон, мозковий 
штурм, робота в парах, акваріум, рольова гра, драматизація, дискусія та ін.) теж 
є важливими об’єктами системи діагностики ефективності змістово-
процесуального потенціалу в процесі проєктування варіативного навчання у 
закладах загальної середньої освіти, адже виявляють первинне оволодіння 
знаннями, стан закріплення нового матеріалу й удосконалення навичок 
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аналітичного й критичного мислення, формування комунікативних умінь і 
розвиток навичок спілкування зі світом.  

За основними компонентами готовності здобувачів освіти до 
допрофільної підготовки також має відбуватися діагностика їх ефективності, а 
результати спрямовуватися на перспективне (прогнозоване) використання 
показників цих компонентів (як критеріїв) готовності здобувачів освіти 
реалізовувати у майбутньому свої професійні наміри.  

До основних компонентів готовності здобувачів освіти до допрофільної 
підготовки, які можуть скласти критеріальну основу діагностики, відносимо: 

а) інтелектуальну здатність здобувачів освіти працювати з різноманітною 
інформацією, схильність до пошукової і дослідницької діяльності; вміння 
застосовувати засвоєні знання в нестандартних ситуаціях, робити самостійні 
висновки й узагальнення;  

б) рефлексійну здатність здійснювати самоконтроль і самооцінку своїх 
дій, передбачати можливі їх наслідки, знаходити помилки, визнавати і 
виправляти їх;  

в) діяльнісні вміння, що характеризують здатність працювати в 
нестандартних ситуаціях та в умовах вибору і виявляють прагнення до 
індивідуального стилю діяльності; 

ґ) креативну здатність до самоактуалізації, схильності до сприйняття 
нових ідей, до творчості, без якої не проявляється потенціал по-новому та без 
опори на зразок розв’язувати освітні завдання;  

д) емоційні вміння (контроль своїх емоцій) для адекватного реагування на 
різні навчальні ситуації і поведінку суб’єктів у системі освітнього середовища 
закладу загальної середньої освіти як соціального інституту, що є проєкцією 
очікувань соціуму на адекватного члена суспільства сталого розвитку.  

Стратегії управління освітньо-пізнавальною діяльністю у її щільному 
зв’язку з науково-дослідною діяльністю здобувачів освіти на етапі допрофільної 
підготовки і профільного навчання також мають бути під пильною увагою 
системи діагностики, щоб виявляти і прогнозувати ефективність у процесі 
реалізації змістово-процесуального потенціалу варіативного навчання як 
науково-педагогічного ресурсу і компонента дидактичної системи варіативного 
навчання закладу загальної середньої освіти. 

Теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови реалізації 
варіативного освітнього компонента на етапі допрофільної підготовки і 
профільного навчання, досліджені і перевірені на практиці у ході семирічного 
Всеукраїнського експерименту (проведеного на базі Київської гімназії східних 
мов № 1), зводимо до основних діагностичних підвалин за такими рівнями:  

а) державна політика щодо розвитку загальної середньої освіти;  
б) теоретичне та методологічне обґрунтування завдань дидактики як 

теорії навчання;  
в) забезпечення процесу реалізації варіативного навчання;  
ґ) управління дидактичною системою варіативного навчання з урахуванням 

специфіки навчальних профілів закладів загальної середньої освіти. 
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Розроблені та обґрунтовані теоретико-методологічні основи проєктування 

змісту варіативного навчання обумовлюють ефективність реалізації змістово-
процесуального потенціалу як науково-педагогічного ресурсу, доцільність 
побудови варіативного компонента змісту навчання як складової оптимізації 
розвитку системи освіти і організації допрофільної підготовки здобувачів освіти, 
що передбачає вибір варіанту профілю навчання. Було розроблено критеріальні 
основи ефективного розвитку системи освіти на засадах запровадження 
принципу варіативності навчання (Київська гімназія 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. 

 
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 
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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 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 вдосконалення 
тощо. Корекційно-адаптивна функція використовується 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. 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 
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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. 

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 варіативного навчання складають: а) теоретико-
методологічні основи проєктування змісту варіативного навчання 
(методологічний аналіз розвитку основ варіативного навчання в світлі класичної і 
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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 
система варіативного навчання (принцип варіативності освіти; комплексна 
структурно-функціональна 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 змістово-процесуального потенціалу через 
забезпечення психолого-педагогічних основ функціонування системи у закладі 
загальної середньої освіти, спрямовує на 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 
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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.  

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 змістово-процесуального 
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. 

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.  
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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 
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. 
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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 
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 
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 



28 
розвитку дидактичної системи варіативного навчання; сформульовано 
теоретичне підґрунтя для здійснення діагностики ефективності змістово-
процесуального потенціалу в процесі проєктування варіативного навчання у 
закладах загальної середньої освіти; схарактеризовано організаційно-
педагогічні 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, структурно-функціональним, 
стратегічно-діяльнісним, рефлексійно-актуалізаційним, інтерпретаційно-
верифікаційним, змістово-процесуальним, дидактико-методичним, аналітико-
прогностичним, аксіологічно-активізаційним критеріальними аспектами; 
подальшого теоретико-методологічного обґрунтування набула дидактична 
система варіативного навчання; удосконалено теоретичну основу 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 теоретико-
методологічних 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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У дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічних 

засад проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної 
середньої освіти. Визначено пріоритети, пов’язані з профілізацією загальної 
середньої освіти. Проаналізовано наукову літературу, чинні державні 
документи і навчальні програми, підручники і посібники з проблеми 
дослідження, обґрунтовано важливість дидактичних принципів формування 
варіативного компонента змісту освіти і схарактеризовано дидактичні функції 
курсів за вибором у процесі реалізації профільного навчання. Розглянуто 
змістово-процесуальний потенціал проєктування варіативного навчання як 
ресурс оновлення теоретико-методологічних засад проєктування змісту 
варіативного навчання і основ розвитку дидактичної системи варіативного 
навчання. Розроблено та обґрунтовано комплексну структурно-функціональну 
модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти. Схарактеризовано 
розроблені та обґрунтовані теоретичні засади здійснення діагностики 
ефективності реалізації змістово-процесуального потенціалу проєктування 
варіативного навчання. Розроблено та обґрунтовано організаційно-педагогічні 
умови реалізації змістово-процесуального потенціалу проєктування 
варіативного навчання як чинника моніторингу функціонування дидактичної 
системи варіативного 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.). 

Доведено, що теоретико-методологічні засади проєктування змісту 
варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти детермінуються 
потребою в науковому проєктуванні цілей (цілеутворення) освіти, що мають 
спрямовуватися у бік предметно-компетентнісної підготовки здобувачів 
профільної освіти задля забезпечення вільного орієнтування їх у житті і світі 
професій, сприяти у визначенні пріоритетів і цінностей майбутнього випускника 
закладу загальної середньої освіти у постійно змінюваних умовах під впливом 
політичних, соціально-економічних і соціокультурних трансформацій.  

Ключові слова: заклади загальної середньої освіти; варіативне навчання; 
методологічні основи; дидактичні принципи; технологія проєктування 
варіативного компонента змісту освіти; комплексна структурно-функціональна 
модель проєктування і реалізації варіативного змісту освіти.  

 
Кизенко В. И. Теоретико-методологические основы проектирования 

содержания вариативного обучения в учреждениях общего среднего 
образования. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 
по специальности 13.00.09 «Теория обучения». – Институт педагогики НАПН 
Украины, Киев, 2021.  

В диссертации представлены результаты исследования теоретико-
методологических основ проектирования содержания вариативного обучения в 
учреждениях общего среднего образования. Определены приоритеты, 
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связанные с профилизацией общего среднего образования. Проанализированы 
научная литература, действующие государственные документы и учебные 
программы, учебники и пособия по проблеме исследования, обоснована 
важность дидактических принципов формирования вариативного компонента 
содержания образования и охарактеризованы дидактические функции курсов 
по выбору в процессе реализации профильного обучения. Рассмотрен 
содержательно-процессуальный потенциал проектирования вариативного 
обучения как ресурс обновления теоретико-методологических основ 
проектирования содержания вариативного обучения и основ развития 
дидактической системы вариативного обучения. Разработана и обоснована 
комплексная структурно-функциональная модель проектирования и реализации 
вариативного содержания образования. Охарактеризованы разработанные 
теоретические основы осуществления диагностики эффективности реализации 
содержательно-процессуального потенциала проектирования вариативного 
обучения. Разработаны и обоснованы организационно-педагогические условия 
реализации содержательно-процессуального потенциала проектирования 
вариативного обучения как фактор мониторинга функционирования 
дидактической системы вариативного обучения. Верифицированы результаты 
научного обеспечения и сопровождения процесса реализации содержания 
вариативного образовательного компонента в дидактической системе 
вариативного обучения Киевской гимназии восточных языков № 1 (по итогам 
Всеукраинского эксперимента 2012–2019 гг.). Приведены доказательства того, 
что теоретико-методологические основы проектирования содержания 
вариативного обучения в учреждениях общего среднего образования 
детерминируются потребностью в научном проектировании целей 
(целеобразование) образования, которые должны охватывать предметно-
компетентностную подготовку в условиях профильного образования с целью 
обеспечения свободного ориентирования учащихся в жизни и мире профессий, 
способствовать в определении приоритетов и ценностей будущего выпускника 
учреждения общего среднего образования в постоянно изменяющихся условиях 
под влиянием политических, социально-экономических и социокультурных 
трансформаций.  

Ключевые слова: учреждения общего среднего образования; вариативное 
обучение; методологические основы; дидактические принципы; технология 
проектирования вариативного компонента содержания образования; 
комплексная структурно-функциональная модель проектирования и реализации 
вариативного содержания образования. 

 
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 on 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. 
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The dissertation presents the results of a research of the theoretical and 

methodological foundations of designing the content of variable education in 
institutions of general secondary education. The priorities related to the profiling 
of general secondary education have been determined. Scientific sources, current 
government documents and curricula, textbooks and manuals on the problem of 
research are analyzed, the importance of didactic principles for the formation of 
the variable component of the content of education is substantiated and the 
didactic functions of elective courses in a process of realization of profile 
education. The content-processual potential of the design of variable learning is 
considered as a resource of updating the theoretical and methodological 
foundations of designing the content of variable learning and the foundations of 
the development of a didactic system of variable education. A comprehensive 
structural and functional model of the design and implementation of the variable 
content of education was developed and substantiated. The developed theoretical 
foundations of the diagnostics of the effectiveness of the application of the 
content-procedural potential of the designing of variable learning are 
characterized. The organizational and pedagogical conditions for the 
implementation of the content-procedural potential of the design of variable 
learning as factors for monitoring the functioning of the didactic system of 
variable learning have been developed and substantiated. 

The results of scientific support and support of the process of implementing 
the content of the variable educational component in the didactic system of 
variable education of the Kyiv Gymnasium of Oriental Languages No. 1 were 
verified (based on the results of the All-Ukrainian experiment 2012–2019). 

The author formulated and introduced into the content of general secondary 
school didactics the concept 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 compulsory 
course provided that the pupils choose it; elective course – optional. 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 pupils, promotes their 
personal development. The tasks of the elective course as an element of profile 
education include the implementation of profile training of pupils in accordance 
with their chosen profile. The dissertation theoretically substantiated the 
organizational and pedagogical conditions for the realization of the content-
processual potential of designing variable learning and investigated these 
conditions in practice (during the All-Ukrainian experiment; Kyiv Gymnasium of 
Oriental Languages No. 1). As a result, he reduced the conditions to four main 
levels: the level of public policy in the system of 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 
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variable education taking into account the specifics of the educational profiles of 
the institution of general secondary education. A comprehensive structural and 
functional model of design and implementation of the variable content of 
education allows you to see the profile of education in general secondary 
education as an object (option) of designing education and as a complete system. 
This model is developed on the basis of theoretical and methodological bases of 
designing the content of variable education in general secondary education and is 
aimed at providing variable education while creating optimal conditions for 
diverse development of pupil individuality by identifying his inclinations and 
abilities, through education of nationally conscious, vital and socially competent 
personality of a citizen of Ukraine. 

The dissertation provides evidence that the theoretical and methodological 
foundations of the design of the content of variable education in general secondary 
education institutions are determined by the need for scientific design (creation of 
educational goals) of educational goals, which should cover subject-competence 
training in the context of profile education in order to ensure free orientation of 
pupil in the life and world of professions, to help in determining the priorities and 
values of the future graduate of the institution of general secondary education in 
conditions that are constantly changing under the influence of political, socio-
economic and socio-cultural transformations. 

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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