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ВСТУП 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Формування стандартів 

змісту шкільної освіти: Україна і Європейський Союз» складено відповідно 

до освітньої програми підготовки другого (магістерського) рівня 

спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, кваліфікації: магістр освітніх, 

педагогічних наук; професіонал з управління та експертизи освітнього 

простору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості змісту освіти у 

закладах загальної середньої освіти України та Європейського Союзу  

Міждисциплінарні зв’язки: з історією, філософією, політологією, 

загальною педагогікою, порівняльною педагогікою, дидактикою, 

психологією, методикою викладання фахових дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Формування змісту освіти у школах України. 

2. Особливості формування стандартів змісту шкільної освіти країн 

Європейського Союзу. 

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.  

 

 



Уміти: 

– 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;  

– аналізувати стандарти та оцінювати освітні програми НУШ щодо 

дотримання галузевих стандартів, нормативних актів; 

 – репрезентувати проекти, оприлюднювати (у різних формах) індивідуальні 

звіти та звіти з роботи груп. 

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: 

– репрезентувати інтерпретацію засад професійної діяльності на основі 

етичних міркувань, соціально відповідальних та свідомих громадян; 

– репрезентувати 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1.  

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ. 

Тема 1. Вступ. Сутність теоретико-методологічних підходів до 

проблеми змісту шкільної освіти. «Шкільна освіта» як соціальна, 

динамічна, багаторівнева, особистісно орієнтована категорія. 

Освіта у країнах Європейського Союзу. Характеристика документів, які 

впливають на розвиток освіти. Політичні, економічні, соціальні та 

педагогічні чинники розвитку змісту освіти. Вітчизняні теорії змісту освіти. 

Вплив зарубіжних теорій змісту освіти на освіту України. «Шкільна освіта» 

як соціальна, динамічна, багаторівнева, особистісно-орієнтована категорія. 

Тема 2. Головні компоненти НУШ, етапи реформування шкільної освіти, 

її структура, особливості та завдання.  



Розроблення Концепції НУШ як відповідність викликам часу. Чинники 

якості початкової освіти, її місія та результат як ланки загально-середньої 

освіти. Мета і головні компоненти концепції «Нова українська школа» (див 

схему-таблицю). Педагогіки партнерства. Головні особливості та принципи. 

Створення нового освітнього середовища НУШ. 

Орієнтація НУШ на вчителя і на учня. Особистісно орієнтований підхід. 

Дитиноцентризм в освіті України. Закон «Про повну загальну середню 

освіту» (2020). Система загальної середньої освіти. Вимоги до освітніх 

програм. 

 

Тема 3. Структура загальної середньої освіти. Етапи початкової освіти. 

Базова та профільна середня освіта: вимоги до навчання, заклади освіти.  

Складники та рівні освіти. Види здобуття освіти: формальна, 

неформальна, інформальна. Форми здобуття освіти: інституційній, 

індивідуальній, дуальній, на робочому місці (на виробництві). Цикли 

початкової освіти. Базова та профільна середня освіта та її особливості. Закон 

«Про освіту» щодо вибору форми освіти: дистанційної, мережевої, змішаної, 

сімейної, екстернатної. Особливості цих форм освіти. Завдання НУШ щодо 

реалізації формування мережі опорних шкіл та профільних шкіл. 

Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня.  

 

Тема 4.Компетентнісний підхід як основа освітнього стандарту у новій 

українській школі (НУШ). 

Освіта як процес і результат. Грамотність, освіченість як суспільні категорії. 

Професійна компетентність як категорія. Компетентнісна спрямованість 

змісту шкільної освіти. Визначення понять компетентність та компетенція у 

педагогічній науці. Ключові компетентності впродовж життя. Професійні 

компетенції вчителя НУШ. 

 

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. 

Теорія курикулуму. Етимологія курикулуму. Еволюція концептуальних 

поглядів на курикулум. Глобалізація курикулуму. Соціальний контекст та 

етапи розвитку шкільної освіти в країнах Європейського Союзу. Ключові 

європейські моделі організації середньої освіти. Концепція неперервної 

освіти як умова успішного функціонування громадян у сучасному світі. 

Політика ЄС у галузі шкільної освіти. 

 

Тема 6. Характеристики курикулуму для трансформації суспільного 

досвіду в індивідуальний досвід учня: акцентація діяльнісного аспекту, 



перманентний розвиток, глобальний масштаб, врахування впливу 

середовища. 

Типології курикулуму: колекційний тип, інтегрований тип, змісто-

базований”, ціле-базований, процесо-базований, курикулум як зміст, 

курикулум як процес, курикулум як продукт. 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). Прихований курикулум та його 

сутність. Модернізація як невід’ємний атрибут курикулуму.  

 

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). 

Модель змісту освіти початкової школи (МСКО 1). Модернізації 

складових моделі початкової освіти: мовної, математично-технологічної, 

природничої, гуманітарної, мистецької, а також „освіти про здоровий спосіб 

життя” та „суспільно-особистісний розвиток”. Модель змісту освіти основної 

школи (МСКО 2). Модернізація традиційних та запровадження нових 

предметів у МСКО 2. Модель змісту освіти старшої школи (МСКО 3). 

Стратегії трансформації МСКО 3: професійне збагачення; взаємне 

збагачення; підсилення зв’язків; уніфікація модуляризація; інтеграція. Різні 

підходи до організації авчання у старгій школі („об’єднана” і „роз’єднана”, 

„інтеграційний”, „сегрегаційний” принципи). Рівні ЗНПК: базовий, 

проміжний та високий. 

 

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

країнах ЄС на сучасному етапі. 

Стандартизація змісту шкільної освіти як інструмент забезпечення її 

якості у державах ЄС. „Стандарт змісту” (content standard), „стандарт 

досягнень”(performance standard), „стандарт можливості для навчання” 

(opportunityto-learn (OTL) standard) як типи стандартів. Моделі стандартів 

освіти у країнах ЄС та характеристика типової моделі. Компетентнісна 

спрямованість розвитку змісту шкільної освіти: спільність мети та 

варіативність підходів. Формування демократичних цінностей у молодих 

громадян – визначальний орієнтир розвитку змісту шкільної освіти в країнах 

Спільноти. ЄВО  як певний стандарт знань про ЄС та Європу. 
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