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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Формування стандартів змісту 

шкільної освіти: Україна і Європейський Союз” є формування у студентів вмінь 

аналізувати стандарти побудови змісту освіти у навчальних закладах України 

та країнах ЄС, освітні моделі НУШ та європейської школи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Формування стандартів 

змісту шкільної освіти: Україна і Європейський Союз” є: 

1. Ознайомити магістрантів з головними особливостями формування стандартів 

змісту шкільної освіти України; етапами, структурою, формами нової 

української школи (НУШ). 

2. Навчити аналізувати зміст та характеризувати стандарти і моделі шкільної 

освіти країн ЄС. 

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

сформувати такі програмні компетентності: 

Знати: 

– сутність теоретико-методологічних підходів до аналізу проблеми змісту 

шкільної освіти; 

 – головні компоненти, етапи реформування, структуру, особливості та 

завдання НУШ;  

– особливості компетентнісного підходу як основи освітнього стандарта у новій 

українській школі; 

– державні освітні стандарти, моделі конструювання змісту на різних рівнях 

шкільної освіти в країнах ЄС; 

– характеристики курикулуму для трансформації суспільного досвіду в 

індивідуальний досвід учня.  

Вміти: 

– визначати мотиви та цілі діяльності, що лежать в основі компонування змісту 

освіти; 

– застосовувати й розвивати загальні уміння організації освітнього процесу з 

врахуванням особливостей моделей МСКО 1, МСКО 2, МСКО 3 та циклів 

початкової школи НУШ;  

– демонструвати проекти, оприлюднювати (у різних формах) індивідуальні 

звіти та звіти з роботи груп;  

– аналізувати сандарти та оцінювати освітні програми НУШ щодо дотримання 

галузевих стандартів, нормативних актів. 

З комунікації: 

– рекомендувати та пояснювати впровадження нових ідей, напрямів діяльності 

відповідно до освітньої політики формування НУШ; 

– здійснювати аналіз та інтерпретацію цілей, мотивацію діяльності учнів за 

умови НУШ, та популяризацію ідей у соціальному середовищі; 

– встановлювати ефективну комунікацію в навчальній групі, поєднувати людей 

в успішну команду професіоналів, створювати умови для розвитку лідерських 

якостей, конструктивної взаємодії у професійній сфері та у соціальному 

середовищі; 

– створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати 

готовність до діяльності та взаємодії, розв’язання навчальних та професійно-

педагогічних проблем і завдань. 



З автономії й відповідальності: 

– демонструвати інтерпретацію засад професійної діяльності на основі етичних 

міркувань, соціально відповідальних та свідомих громадян; 

– демонструвати та інтерпретувати професійну відповідальність за організацію 

й управління навчально-виховним процесом; 

– відповідальне ставлення до своєї діяльності щодо формування професійних 

компетентностей у спектрі розроблення змісту освіти та аналізу освітніх  

програм. 

 

Самостійна робота студента (витяг з робочої програми) 

№ 

теми 

Назва завдання К-сть 

годин 

Програмн

і 

результат

и 

навчання 

Тема1

. 

Підготовка до семінарського заняття. 

Опрацювати матеріали документів: 

Маастрихтський договір 1992 р. і утворення 

Європейського Союзу; Лісабонський договір 

2007 р. 

11 ПРН-7; 

ПРН 19; 

ПРН 25 

Тема 

2. 

Опрацювати матеріали документів: Про 

схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на 

період до 2029 року Розпорядження КМУ № 

988-р від 14.12.16 року. 

11 ПРН 2; 

ПРН 7; 

ПРН 19; 

ПРН 25 

Тема 

3. 

Переглянути навчальну програму для 

початкової школи «Я досліджую світ» Цикл 

1-2. Порівняти Типові освітні програми 

початкової освіти. Цикл I (1–2 класи) № 1 та 

№2. 

11 ПРН 2; 

ПРН 7; 

ПРН 19 

ПРН 25 

Тема 

4. 

Переглянути положення Закону України 

«Про освіту» щодо компетентнісного 

підходу в освіті. Ознайомитися з ключовими 

компетентностями впродовж життя. 

Розглянути професійні компетентності 

вчителя за концепцією НУШ. 

11 ПРН 2;  

ПРН 19; 

ПРН 25 

Тема 

5. 

Ознайомитися з теоретико-методологічними 

підходами до формування курикулумів у 

системі освіти країн ЄС; моделями 

конструювання змісту на різних рівнях 

шкільної освіти в країнах ЄС 

11 ПРН2;  

ПРН 7; 

ПРН 13; 

ПРН 19 

Тема 

6. 

Характеристики курикулуму для 

трансформації суспільного досвіду в 

індивідуальний досвід учня: акцентація 

діяльнісного аспекту, перманентний 

11  

ПРН2; 

ПРН 7;  

ПРН 13; 



розвиток, глобальний масштаб, врахування 

впливу середовища. Проаналізувати 

стандарт початкової освіти (2018 р.). 

Виконати індивідуальне заняття №1. 

ПРН 15; 

ПРН 19 

 

Тема 

7. 

Переглянути та порівняти cкладові моделей 

змісту шкільної освіти МСКО 1, МСКО 2, 

МСКО 3. Порівняти Типові освітні програми 

початкової освіти. Цикл І (1–2 класи) № 1 та 

№2. Нова школа. Виконати індивідуальне 

заняття №2.  

11 ПРН 2; 

ПРН 7; 

ПРН 13; 

ПРН 15;  

ПРН 19 

Тема 

8. 

Порівняти „стандарт змісту” (content 

standard), „стандарт досягнень” 

(performance standard), „стандарт 

можливості для навчання” (opportunityto-

learn (OTL) standard). 

11 ПРН2; 

ПРН 7; 

ПРН 13; 

ПРН 15 

Разом  88  

 

Змістовий модуль 1. Формування змісту освіти в школах України. 

Тема 1: Сутність теоретико-методологічних підходів до проблеми змісту 

шкільної освіти. «Шкільна освіта» як соціальна, динамічна, багаторівнева, 

особистісно-орієнтована категорія. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

  Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювати матеріали документів: 

Маастрихтський договір 1992 р. і утворення Європейського Союзу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/ru/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zar-h-stran-shpargalk/3789-maastrihtskiy-dogovr-1992-r-

utvorennya-yes.html 

Лісабонський договір 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://studies.in.ua/ru/pravo-es-shpargalki/2461-lsabonskiy-dogovr-2007-r.html 

2.Визначте особливості розвитку середньої освіти в країнах ЄС, ознайомившись 

з дослідженнями: 

А. Сбруєва „Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних 

країн в контексті глобалізації (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)” (2004 р.); 

О. Матвієнко „Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського 

Союзу: порівняльний аналіз” (2005 р.); 

Н. Лавриченко „Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах 

Західної Європи” (2006 р.); 

Т. Десятов „Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи 

(друга половина ХХ століття)” (2006 р.) та ін. 

 

 

http://studies.in.ua/ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-zar-h-stran-shpargalk/3789-maastrihtskiy-dogovr-1992-r-utvorennya-yes.html
http://studies.in.ua/ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-zar-h-stran-shpargalk/3789-maastrihtskiy-dogovr-1992-r-utvorennya-yes.html
http://studies.in.ua/ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-zar-h-stran-shpargalk/3789-maastrihtskiy-dogovr-1992-r-utvorennya-yes.html
http://studies.in.ua/ru/pravo-es-shpargalki/2461-lsabonskiy-dogovr-2007-r.html


Запитання для самоконтролю: 

1. . Охарактеризуйте документи, які впливають на розвиток освіти країн 

ЄС. 

2. Які політичні, економічні, соціальні та педагогічні чинники розвитку 

змісту освіти ви знаєте? 

3. Які теоретико-методологічні підходи до проблеми змісту шкільної 

освіти висвітлені у педагогіці? 

4. Перерахуйте категорії “шкільної освіти”? 

5. Що характеризує “шкільну освіту” як соціальну категорію? 

6. Охарактеризуйте “шкільну освіту” як динамічну категорію. 

7. Охарактеризуйте “шкільну освіту” багаторівневу як категорію. 

8. Поясніть тезу: “шкільна освіта” – особистісно зорієнтована категорія. 

9.  Які вітчизняні теорії змісту освіти відомі?  

10.  Охарактеризуйте вплив зарубіжних теорій змісту освіти на освіту 

України. 

 
 

Рекомендована література: 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: 

модульне навчання : навч. посіб./ А. М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. 

2. Арцишевський Р. А. Методологічні засади оновлення змісту освіти / Р. А. 

Арцишевський // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 

1992—2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. — Х. : „ОВС”, 2002. — 

Ч. 1. — С. 270—283. 

3. Василюк А. Нариси з порівняльної педагогіки / А. Василюк, К. Корсак, Н. 

Яковець. — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. — 119 с. 

4. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. 

Пахоцінський, Н. Яковець. — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ 

НДПУ,2002. — 139 с. 

5. Закон України Про вищу освіту //Голос України №148 (5898) 6 серпня 2014 

р. Режим доступу 5.09.2014. 

6. Закон України «Про освіту» Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page]. 

7.  Іванюк І. Міжнародні порівняльні дослідження як інструмент моніторингу 

якості освітніх систем / Ірина Іванюк // Моніторинг якості освіти: світові 

досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. – К. 

:К.І.С., 2004. – С. 48–59. 

8. Єгоров Г. С. Забезпечення якісної освіти у загальноосвітньому і 

технологічному ліцеї Франції / Г. С. Єгоров // Старша школа зарубіжжя: 

організація та зміст освіти / за ред. О. І. Локшиної. –К. : СПД Богданова А. 

М., 2006. – С. 57–96.  



9. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. – Ін-т 

педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. – 403 с. 

10. Локшина О. Сучасні підходи до змісту освіти і „Core Curriculum” / Олена 

Локшина // Освіта і управління. — 1999. – Т. 3 (№ 2). – С. 171–175. 

11. Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в зарубіжжі / 

Олена Локшина // Шлях освіти. — 2005. – № 1. – С. 25–28. 

12. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник. –К.: Видавн. дім 

«Слово», 2015. – 632 с.  

13. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за 

заг. ред. О. І. Локшиної. – К. :К.І.С., 2004. 

14. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / упоряд. : І. М. Богданова, Н. І. 

Дідусь, З. Н. Курлянд [та ін.].  

 

 

 

Тема 2: Головні компоненти НУШ, етапи реформування шкільної освіти, її 

структура, особливості та завдання. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати матеріали документів: 

1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період 

до 2029 року. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу :  http://ru.osvita.ua /legislation/Ser_osv/54258/ 

2. Нова українська школа. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf. 

3. Закон України «Про повну загальну середню освіту». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Які суспільні виклики вплинули на розроблення Концепції НУШ як 

відповідність викликам часу. 

2. Перерахувати чинники якості початкової освіти.  

3. Охарактеризувати місію та результат початкової освіти як ланки 

загально-середньої освіти. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


4. Визначити мету та головні компоненти концепції «Нова українська 

школа». 

5. Охарактеризуйте головні особливості та принципи «Педагогіки 

партнерства».  

6.  У чому полягає особистісно орієнтований підхід у новій школі? 

7. Дайте характеристику нового освітнього середовища НУШ. 

 

 

Рекомендована література: 

1.Закон України «Про освіту» Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page]. 

2.Закон України «Про повну загальну середню освіту». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 

3.Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: 

модульне навчання : навч. посіб./ А. М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. 

4.Арцишевський Р. А. Методологічні засади оновлення змісту освіти / Р. А. 

Арцишевський // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–

2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. – Х. : „ОВС”, 2002. – Ч. 1. – С. 

270–283. 

5.Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. 

Пахоцінський, Н. Яковець. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ,2002. 

– 139 с.  

6. Лавриченко Н. М. Тенденції розвитку змісту обов’язкової середньої освіти в 

країнах Західної Європи / Н. М. Лавриченко // Педагогічна і психологічна науки 

в Україні / АПН України. – К. : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, 

методика, інформаційні технології. – С. 145–154. 

7.Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г. 

Кремень. – 2-е вид. –. К..: Т-во «Знання» України, 2010. – 520 с. 

8. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за 

заг. ред. О. І. Локшиної. К. :К.І.С., 2004. 

9.Нова українська школа. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf. 

10.Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 

2029 року Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу :  http://ru.osvita.ua /legislation/Ser_osv/54258/ 

 
 

Тема 3: Етапи початкової освіти. Базова та профільна середня освіта: 

вимоги до навчання, заклади освіти. Закон «Про освіту» щодо вибору 

форми освіти: дистанційної, мережевої, змішаної, сімейної, екстернатної. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


Завдання для самостійної роботи: 

1. Переглянути навчальну програму для початкової школи «Я досліджую світ» 

Цикл 1-2. 

2. Порівняти Типові освітні програми початкової освіти. Цикл I (1 – 2 класи) № 

1 та №2. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Перерахувати складники та рівні освіти.  

2. Які види здобуття освіти ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте етапи початкової освіти.  

4. Порівняйте мету 1 та 2 циклу початкової освіти. 

5. У чому полягають особливості базової середньої школи?  

6.  Визначить особливості профільної середньої школи. 

7. Дайте характеристику формам освіти: дистанційна, мережева, змішана, 

сімейна, екстернатна, посилаючись на Закон «Про освіту».  

8. Які завдання повинна реалізувати НУШ для впровадження мережевої 

форми освіти?  

 

 

Рекомендована література: 

1.Закон України «Про освіту» Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page]. 

2.Закон України «Про повну загальну середню освіту». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 

3.Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року 

Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу :  http://ru.osvita.ua /legislation/Ser_osv/54258/ 

4. Нова школа. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://kubg.edu. 

ua/images/stories/Departaments/Anonces/2016/nova_shkola_proekt.pdf. 

5. Нова школа. Порадник для вчителя [Електронний ресурс].20-11-

2018.rekviz.pdf.Foxit Reader.140c. 

 

Тема 4: Компетентнісний підхід як основа освітнього стандарту у новій 

українській школі. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Переглянути положення Закону України «Про освіту» щодо 

компетентнісного підходу в освіті Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page]. 

2. Ознайомитися з ключовими компетентностями впродовж життя// Локшина 

О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. Ін-т педагогіки 

АПН України. — К.: Богданова А. М., 2009. с.324-332.  

3. Розглянути професійні компетентності вчителя за концепцією НУШ. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Обґрунтуйте твердження: освіта – це процес, освіта – це результат.  

2. Охарактеризуйте грамотність та освіченість як суспільні категорії.  

3. Охарактеризуйте професійну компетентність як категорію.  

4. У чому полягає компетентнісний підхід у шкільній освіті?  

5. Дайте визначення понять «компетентність» та «компетенція» та 

охарактеризуйте різні підходи, які визначені у педагогічній науці.  

6. Які ключові компетентності потрібні людині впродовж життя? 

7. Охарактеризуйте професійні компетентності вчителя НУШ. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Бібік Н. М. Компетентність у навчанні / Н. М. Бібік // Енциклопедія 

освіти/ Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. –К. : Юрінком Інтер, 

2008. – С. 408–409. 

2. Бібік Н. М. Компетенції / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / гол. ред. 

В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 

409—410. 

3. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, 

І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 

4. Закон України «Про освіту» Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page].  
5.  Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: 

теорія і практика (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. 

Ін-т педагогіки АПН України. — К.: Богданова А. М., 2009. с.324-332. 

6.  Локшина О. Сучасні підходи до змісту освіти і „Core Curriculum” / Олена 

Локшина // Освіта і управління. — 1999. — Т. 3 (№ 2). — С. 171—175. 

7. Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в 

зарубіжжі / Олена Локшина // Шлях освіти. — 2005. — № 1. С. 2528. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості формування стандартів змісту освіти 

загальносередніх закладів Європейського Союзу. 

Тема 5: Моделі конструювання змісту на різних рівнях шкільної освіти в 

країнах ЄС. Сутність розроблення теоретичних засад та впровадження 

курикулуму. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

Завдання для самостійної роботи: 



Ознайомитися з теоретико-методологічними підходами до формування 

курикулумів у системі освіти країн ЄС. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1.Які теорії курикулуму ви знаєте? 

2. Охарактеризуйте етимологію курикулуму.  

3.Які концептуальні погляди на курикулум у процесі єволюції цього поняття 

існують у педагогічній науці? 

4. У чому полягає глобалізація курикулуму? 

5. Охарактеризуйте етапи розвитку шкільної освіти у країнах Європейського 

Союзу.  

6. Які моделі організації середньої освіти в європі ви знаєте?  

7. У чому полягає концепція неперервної освіти?  

8. Охарактеризуйте політику ЄС у галузі шкільної освіти. 

 

Рекомендована література: 

1.Закон України «Про освіту» Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page]. 

2.Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року 

Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу :  http://ru.osvita.ua /legislation/Ser_osv/54258/ 

3. Нова школа. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kubg.edu. 

ua/images/stories/Departaments/Anonces/2016/nova_shkola_proekt.pdf 

4. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. – Ін-т 

педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. с.324-332. 

5. Локшина О. Сучасні підходи до змісту освіти і „Core Curriculum” / Олена 

Локшина // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3 (№ 2). – С. 171–175. 

6.Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в зарубіжжі / 

Олена Локшина // Шлях освіти. –2005. –№ 1. – С. 25–28. 

Тема 6: Характеристики курикулуму для трансформації суспільного 

досвіду в індивідуальний досвід учня: акцентація діяльнісного аспекту, 

перманентний розвиток, глобальний масштаб, врахування впливу 

середовища. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Ознаймитися з типами курикулумів у системі освіти країн ЄС та порівняти 

їх.  

2. Проаналізувати стандарт початкової освіти (2018 р.).  

 



Запитання для самоконтролю: 

1.Озарактеризуйте типи курикулумів за їхньою метою. 

2. Які принципи курикулумів ви знаєте?. 

3.Охарактеризуйте курикулуми за типами:  

 колекційний тип,  

 інтегрований тип, 

 змісто-базований, 

 ціле-базований,  

 процесо-базований,  

 курикулум як зміст,  

 курикулум як процес, 

 курикулум як продукт.  
4.Охарактеризуйте рівні курикулуму: 

планований, впроваджуваний і досягнутий курикулуми (за А.Леві); 

ідеальний або рекомендований, санкціонований, планований або 

письмовий, наявний або підтримуваний, впроваджуваний, отриманий (за 

А. Глетгорном); уявний, письмовий, сприйнятий, операційний або 

виконаний, курикулум досвіду, тестований, вивчений (за В.Куіпером). 
5. Охарактеризуйте сутність «прихованого курикулуму». 

6. У чому полягає модернізація курикулуму?  

 

Рекомендована література: 

1.Закон України «Про освіту» Режим доступу 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page]. 

2.Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року 

Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://ru.osvita.ua /legislation/Ser_osv/54258/ 

3. Нова школа. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://kubg.edu. 

ua/images/stories/Departaments/Anonces/2016/nova_shkola_proekt.pdf 

3. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. – Ін-т 

педагогіки АПН України. — К.: Богданова А. М., 2009. с.324-332. 

4. Локшина О. Сучасні підходи до змісту освіти і „Core Curriculum” / Олена 

Локшина // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3 (№ 2). – С. 171–175. 

5.Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в зарубіжжі / 

Олена Локшина // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 25–28. 

9. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник. – К.: Видавн. дім 

«Слово», 2015. – 632 с.  

10. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за 

заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: К.І.С., 2004. 

 

Тема 7: Особливості теоретичних моделей змісту шкільної освіти в країнах 

ЄС: модель змісту освіти початкової школи (МСКО 1), модель змісту 



освіти основної школи (МСКО 2), модель змісту освіти старшої школи 

(МСКО 3). 

 

1.Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Порівняйте cкладові моделей змісту шкільної освіти МСКО 1, МСКО 2, 

МСКО 3 ( за Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського 

Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст]: 

монографія. – Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. – 

с.324–332). 

2. Проаналізувати державний стандарт базової середньої освіти (проєкт, 2020 

р.) (обрати галузь). 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте модель змісту освіти початкової школи – МСКО 1. 

2. У чому полягає модернізації складових моделі початкової освіти: мовної, 

математично-технологічної, природничої, гуманітарної, мистецької, а також 

„освіти про здоровий спосіб життя” та „суспільно-особистісний розвиток”? 

3. Охарактеризуйте модель змісту освіти основної школи – МСКО 2. 

4. Назвіть особливості модернізації традиційних предметів у МСКО 2. 

5. Які запроваджують предмети у МСКО 2?  

5. Охарактеризуйте модель змісту освіти старшої школи – МСКО 1. 

6. Прокоментуйте стратегії трансформації МСКО 3:  

 професійне збагачення;  

 взаємне збагачення;  

 підсилення зв’язків;  

 уніфікація; 

  модуляризація; 

 інтеграція. 

 

Рекомендована література: 

1. Арцишевський Р. А. Методологічні засади оновлення змісту освіти 

/ Р. А. Арцишевський // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 

1992—2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. — Х. : „ОВС”, 2002. — Ч. 

1. — С. 270—283. 

2. Василюк А. Нариси з порівняльної педагогіки / А. Василюк, К. Корсак, Н. 

Яковець. — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 119 с. 

3. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. 

Пахоцінський, Н. Яковець. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ 

НДПУ,2002. – 139 с. 



4. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний 

аспект)/ Ю. В. Васьков. – Х. : Скорпіон, 2000. – 120 с. 

5.  Вовк Л. П. Словник навчально-педагогічних понять і термінів : метод. 
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і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. – Ін-т 

педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. с.324-332. 
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9. Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в 

зарубіжжі / Олена Локшина // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 25–28. 

10. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник. – К.: 

Видавн. дім «Слово», 2015. – 632 с.  

 

 

Тема 8: Загальні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в Україні та 

країнах ЄС на сучасному етапі. 

 

1. Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури до теми.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Порівняти „стандарт змісту” (content standard), „стандарт досягнень” 

(performance standard), „стандарт можливості для навчання” (opportunityto-

learn (OTL) standard). 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте стандартизацію змісту шкільної освіти як інструмент 

забезпечення її якості у державах ЄС. 

2. Охарактеризуйте особливості типів стандартів: 

 „Стандарт змісту” (content standard); 

 „стандарт досягнень”(performance standard); 

 „стандарт можливості для навчання” (opportunityto-learn (OTL) 

standard).  

3. Які моделі стандартів освіти у країнах ЄС ви знаєте? 

4. У чому полягає компетентнісна спрямованість розвитку змісту шкільної 

освіти? 

5. Прокоментуйте твердження: Формування демократичних цінностей у 

молодих громадян – визначальний орієнтир розвитку змісту шкільної освіти в 

країнахЄ С. 

6. Охарактеризуйте ЄВО як певний стандарт знань про ЄС та Європу 

7.Яким чином у школи ЄС впроваджено ЄВО?  
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«Слово», 2015. – 632 с.  

11. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за 

заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : К.І.С., 2004. 
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Критерії оцінювання на практичному занятті: 

за участь в обговоренні  – 0-2 бали; 

за доповнення відповіді на питання семінару – 2-3 бали; 

за ґрунтовну відповідь на семінарі – 4-5 балів. 

 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Для виконання індивідуального проєкту студент повинен: 

1. . Проаналізувати стандарт початкової освіти (2018 р.) та обрати галузь.  

2.  Проаналізувати державний стандарт базової середньої освіти (проєкт, 

2020 р.) з обраної галузі. 

3. Виконати проєкт: Порівняльний аналіз державних стандартів початкової 

освіти (2018 р.) та базової середньої освіти (проєкт, 2020 р.) (з обраної 

галузі). 

Порівняльний аналіз державних стандартів передбачає такі кроки: 



1).Охарактеризувати структуру документів, визначити їхні елементи, які 

не збігаються. 

2).Обрати галузь для аналізу серед тих, що є в обох стандартах: 

мовно-літературна; 

математична; 

природнича; 

технологічна; 

інформатична; 

соціальна і здоров’язбережувальна. 

3).Охарактеризувати загальні та обов’язкові 

результати навчання здобувачів 

освіти у обраній галузі та визначити 

їхню відмінність у стандартах. 

4). Звертаємо увагу на те, що стандарт базової середньої освіти (2020 р.) є 

проєктом та широко обговорюється у колі педагогів-професіоналів у 

мережі Інтернет на сторінках Міністерства науки і освіти. Вважаємо за 

доречне звернути увагу на ті їхні пропозиції, які ви також підтримуєте.  

Проєкт оцінюється до 30 балів кожний за умови добросовісного самостійного 

виконання.  

Критерії оцінювання проєкту: 

аналіз структури стандартів – 0-5 балів; 

обґрунтування вибору освітньої галузі у стандартах – 6-10 балів; 

характеристика загальних та обов’язкових результатів навчання здобувачів 

освіти з обраної галузі у стандартах – 11-20 балів; 

порівняння загальних та обов’язкових результатів навчання здобувачів 

початкової освіти у стандартах з обраної галузі – 21-25 балів: 

обгрунтування власної думки щодо змін до проєкту стандарту базової середньої 

освіти – 26-30 балів. 

 

Вимоги до курсу: 

 

Академічна доброчесність: Очікуємо, що роботи студентів будуть їхніми 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікуємо, що всі 

студенти відвідають лекції й практичні зайняття курсу. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання 

проектів, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студентів заохочуємо до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 



обов’язково враховуємо присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруємо. 

Академічну доброчесність забезпечують: 

– усна домовленість зі студентами на першому занятті про прийняття умов 

дотримання доброчесності; 

– повідомлення викладача про плагіат та його наслідки – незарахування роботи; 

– індивідуальний характер кожного з проектів, які виконують магістри. 
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