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I. Вступ 
Однією з основних проблем сучасної 

освіти в Україні є реформування її змісту. За 
роки незалежності нашої держави визначе-
но нові пріоритети розвитку освіти, створено 
нову нормативно-правову базу, прийнято 
цілий ряд законів щодо освітнього циклу. 
Освіта радянського й пострадянського пері-
одів зазнала кількох істотних перебудов 
змісту, змін тривалості навчання, методич-
ного забезпечення. Насамперед, з’ясуємо, 
що ж таке зміст освіти? Існують різні визна-
чення цієї найважливішої категорії дидакти-
ки. У більшості підручників він визначається 
як система знань, умінь і навичок, оволодін-
ня якими забезпечує розвиток розумових і 
фізичних здібностей тих, хто навчається. 

II. Постановка завдання: 
– розкрити значення категорії “зміст освіти”; 
– з’ясувати мету освітньої системи; 
– визначити структуру змісту освіти; 
– розглянути пріоритети розвитку сучас-

ного освітнього процесу. 
III. Результати 
Зміст освіти – головний засіб цілеспря-

мованого навчання. Ця категорія історична, 
бо навчальний зміст – своєрідна модель 
вимог суспільства стосовно підготовки лю-
дей до життя. У змісті освіти враховуються 
не лише актуальні й перспективні потреби 
суспільства, а й освітні запити окремих осо-
бистостей. На думку Ю.К. Бабанського, зміст 
освіти – один із компонентів процесу на-
вчання. Це система наукових знань, умінь і 
навичок, оволодіння якими забезпечує все-

бічний розвиток розумових і фізичних здіб-
ностей молоді, формування світогляду, мо-
ралі й поведінки, підготовку до суспільного 
життя, праці. Зміст освіти охоплює всі еле-
менти соціального досвіду, нагромадженого 
людством [8]. Під змістом освіти М.Д. Яр-
маченко розуміє систему знань про навко-
лишній світ, сучасне виробництво, культуру 
та мистецтво, узагальнених інтелектуальних 
і практичних умінь, навичок творчого розв’я-
зання практичних і теоретичних проблем, 
систему етичних норм, якими мають оволо-
діти учні та студенти [7]. Відомий педагог і 
філософ Г.С. Гессен стверджує, що найва-
жливіші функції освіти – це навчання і вихо-
вання в їх безперервній взаємодії [1]. 

Мета будь-якої освітньої системи поля-
гає у формуванні такого практичного світо-
гляду людини, який би краще поєднував її 
професійну діяльність із загальними світо-
глядними цінностями, закладеними в основу 
цієї системи. Оскільки філософія з часу сво-
го виникнення завжди виконувала функцію 
теоретично-рефлексійного аналізу світогля-
ду та його подальшого розвитку, вона набу-
ла важливого значення і в становленні но-
вих освітніх систем. 

Розглянемо структуру змісту освіти. Його 
визначальним елементом є знання. Знання – 
це результат пізнавальної діяльності люди-
ни. Вони перевіряються суспільно-історич-
ною практикою й знаходять своє відобра-
ження у свідомості людини у вигляді уяв-
лень, понять, фактів, термінів, суджень, те-
орій. Знання можуть бути життєві, побутові, 
які ґpунтуються на спостереженнях, здоро-
вому глузді, і наукові, які набуваються вна-
слідок цілеспрямованого навчання й само-
навчання. Знання є складовою вмінь люди-
ни діяти. “На тісний зв’язок умінь із знання-
ми вказує значення самого слова “уміння”. 
Без знань немає вмінь. Але вміє той, хто не 
тільки знає, а й може застосовувати свої 
знання на практиці, користуватися ними у 
змінюваних ситуаціях. Можна сказати, що 
вміння – це знання людини в дії” [5, с. 318–
319]. Уміння виявляються в різних видах 
діяльності. У процесі пізнання об’єктів вони 
поділяються на дві великі групи: розумові й 
практичні; за характером діяльності людини 
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вміння бувають найрізноманітнішими. У мо-
лоді поступово формується велика кількість 
загальнонавчальних, мовленнєвих, ігрових, 
трудових, мистецьких, спортивних, побуто-
вих та інших умінь. Кожне загальне вміння, 
як правило, включає кілька окремих. Скажі-
мо, загальне вміння самоконтролю залежить 
від рівня сформованості окремих умінь: ана-
лізувати завдання, узгоджувати свій спосіб 
виконання з правилом чи зразком, добирати 
приклади, робити висновки, виправляти по-
милки та ін. Уміння включають різні дії. 
Окремі дії, багаторазово повторюючись, ав-
томатизуються й стають навичками діяль-
ності. Знання, вміння й навички мають фор-
муватись у тісній взаємодії. 

Істотним компонентом змісту освіти є пре-
дмети або курси цілеспрямованого виховного 
впливу (ознайомлення з навколишнім світом, 
народознавство, українознавство, валеологія, 
етика), які допомагають сформувати у молоді 
якості громадянина, основи здорового спосо-
бу життя, культуру поведінки. 

Багатокомпонентність змісту – передумо-
ва реалізації в процесі навчання трьох ці-
лей: освітньої, розвивальної, виховної. Зміст 
освіти конкретизується в нормативних до-
кументах: навчальних планах, програмах, 
підручниках, навчальних посібниках. Усі ці 
матеріали побудовані з використанням по-
няття “навчальний предмет”. Саме навча-
льний предмет є спеціально сконструйова-
ною формою змісту, яка адаптує основи пе-
вної науки до потреб освіти, тому до конс-
труювання змісту слід підходити системно, 
тобто бачити взаємозв’язок різних чинників, 
що впливають на якість навчання, і виділяти 
серед них пріоритети його добору й удоско-
налення. У зв’язку з цим у доборі змісту не-
обхідно одночасно враховувати: а) його на-
ступність і перспективність; б) потенційні 
можливості для взаємозв’язку навчання, 
виховання й розвитку; в) можливість доста-
тнього за тривалістю і частотністю впливу 
на кінцеві результати навчання; г) об’єктивні 
передумови для організації навчальної дія-
льності різних рівнів складності. 

Психологи і методисти радять при ви-
значенні змісту освіти враховувати рівень 
готовності особистості до навчання. Зокре-
ма для обдарованої молоді і тих, кому на-
вчання дається з відчутними труднощами, 
рекомендуються різні навчальні програми та 
підручники, але з обов’язковим відображен-
ням базового компонента. Тут диференціа-
ція може виявлятись у звуженні чи розши-
ренні інформаційної частини, зміні темпу 
засвоєння, способів подачі матеріалу. Крім 
зовнішньої диференціації (на рівні змісту 
предметів і різних способів організації його 
засвоєння), необхідно широко застосовува-
ти й внутрішню, яка передбачає диферен-
ціювання змісту навчального матеріалу з 

різною підготовкою в межах теми чи окремо-
го заняття, що дає змогу запропонувати си-
льнішим матеріал, який стимулює їхній роз-
виток, а слабшим – полегшити засвоєння 
програмного мінімуму. Йдеться про те, що 
сутність засвоєних елементарних знань не 
має суперечити науковим твердженням, 
тобто при доборі змісту мають одночасно 
враховуватися принципи науковості й досту-
пності. 

Диференційований підхід до визначення 
змісту освіти має бути обов’язковим прин-
ципом функціонування сучасного освітнього 
закладу. Він забезпечується різними шля-
хами залежно від типу навчального закладу. 

Відповідно до загальнодержавних цілей 
освіти, в її змісті мають відображатися чо-
тири основні елементи: система знань (уяв-
лень, понять, фактів, зв’язків, залежностей) 
про природу, людину, суспільство, техніку 
та ін.; система загальних способів навчаль-
ної діяльності; досвід індивідуальної творчої 
діяльності; досвід емоційно-вольового, мо-
рального, естетичного ставлення людини до 
навколишньої дійсності, вміння користува-
тися системою цінностей суспільства. 

Зміна цілей і цінностей в освіті потребує іс-
тотного оновлення її змісту. Це тривалий про-
цес, який передбачає дослідження багатьох 
теоретичних і практичних питань. Щоб розви-
ток особистості здійснювався в педагогічно 
доцільному напрямі, навчальна діяльність 
має бути змістовною й особистісно значущою. 

Донедавна зміст освіти визначався пере-
важно у формі предметів. Нині постала нова 
проблема: поєднати предметну основу на-
вчання з інтеграцією та диференціацією 
змісту. А для цього, зокрема, слід подбати 
про добір матеріалу для інтегрованих кур-
сів, досягнення їх цілісності, вплив на роз-
виток молоді, співвідношення інтегрованих 
курсів з предметами з основ наук. Зростан-
ня ролі гуманістичних цінностей у демокра-
тичному суспільстві потребує посилення 
культурологічної спрямованості освіти. 

Отже, сучасний зміст освіти має бути ба-
гатокомпонентним і національним, бо це є 
об’єктивною передумовою реалізації його 
розвивальних і виховних функцій. 

У доборі змісту слід керуватися не критері-
єм максимуму того, що може засвоїти учень, а 
тим, наскільки цей зміст сенситивний його 
можливостям, які базові потреби він задоволь-
няє, що дає для подальшого розвитку, які 
можливості для економного використання 
навчального часу і розумових сил відкриває. 

У ситуації вибору вчителями та виклада-
чами навчальних планів і програм принци-
пово важливо домогтися фундаментальнос-
ті сучасної освіти, тому завданнями рефор-
мування змісту освіти є: визначення базово-
го навчального плану, розроблення змісту 
структури державних стандартів за галузя-
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ми базового навчального плану, визначення 
системи вимірників оцінки якості освіти. Це 
складна комплексна проблема, для розв’я-
зання якої дидакти і методисти, вчені й 
практики мають об’єднати свої зусилля. 

Сучасні педагоги шукають гнучкі форми 
організації навчання. Дидакти, які розроб-
ляють структуру й методику занять, мають 
ураховувати: силу статичного і розумового 
навантаження; об’єктивні можливості змісту 
предмета для зміни видів діяльності; спе-
цифіку підготовки до деяких занять. Актуа-
льними є пошуки такої структури занять, яка 
відповідала б особливостям інтегрованих 
курсів, заняттям з ігровим сюжетом, занят-
тям-дискусіям тощо. 

Через засвоєння змісту освіти особис-
тість готується до збереження й розвитку 
культури (в широкому її розумінні), тому 
зміст освіти не може бути вузьким. Він має 
живитися різними джерелами, серед них 
найголовнішими є: природа, наука, вироб-
ничі технології, краєзнавство, людинознавс-
тво, педагогічні й психологічні знання тощо. 

Зміст освіти не має зазнавати впливу 
будь-яких політичних партій і класового під-
ходу в доборі навчального матеріалу, в оці-
нюванні тих чи інших явищ, подій тощо. 
Водночас зміст освіти забезпечує соціаліза-
цію людини, тобто входження її у світ цінно-
стей, зафіксованих Конституцією України, 
законами нашої держави, закріплених тра-
диціями і звичаями народу. 

Основні принципи реформування змісту 
сучасної освіти – гуманізація, диференціація, 
інтеграція. Їх реалізація має на меті форму-
вання творчої особистості як умову й ре-
зультат повноцінного процесу навчання. 

Гуманізація навчання і виховання – це 
створення максимально сприятливих умов 
для розвитку здібностей учнів та студентів, 
турбота про їхнє здоров’я [3]. Водночас це 
широке використання засобів народної пе-
дагогіки, фольклору, народознавства, історії 
українського народу, уроків гуманності й 
краси, традицій і звичаїв українського наро-
ду з метою формування гуманних рис та гу-
манних переконань. Гуманізація відносин вик-
ладача з учнями, задоволення потреб мо-
лоді у спілкуванні та співпраці мають приве-
сти до певної системи поєднання індивідуа-
льних, групових і фронтальних видів робо-
ти. Завдання дидактів – визначити переваги 
й недоліки кожної з них залежно від завдань 
заняття і навчальних можливостей молоді, 
наявності дидактичного матеріалу. Отже, 
потрібні розробки видів групових завдань, 
методики формування позитивної мотивації 
до навчальної співпраці, комплектування 
груп різними способами тощо. 

Таким чином, зміст сучасної освіти бага-
токомпонентний, містить знання, різномані-
тні вміння й навички, досвід творчої діяль-

ності, емоційно-ціннісного ставлення люди-
ни до природи, до себе та інших людей. Фо-
рмою відображення змісту є навчальні пре-
дмети, інтегровані курси, які мають відпові-
дати рівню підготовки молоді і цілям їх ви-
вчення. 

Серед невідкладних завдань, які необхідно 
вирішити, є інформатизація освіти в Україні. 
Саме з новими педагогічними й інноваційно-
комунікаційними технологіями (далі – ІКТ) нині 
пов’язують реальні перспективи розвитку осві-
ти. Це дасть змогу кожному обирати свій шлях 
у навчанні на основі такої важливої дидактич-
ної властивості ІКТ, як індивідуалізація навча-
льного процесу завдяки програмуванню та ди-
намічній адаптованості навчальних програм. 
Інноваційно-комунікаційні технології, основою 
яких є глобальні телекомунікаційні мережі, ін-
телектуальні комп’ютерні системи та програми, 
об’єднання яких формує одну інфраструктуру 
планети – інфосферу, відкривають нові мож-
ливості для викладачів. Телекомунікації (елек-
тронна пошта, телеконференції) спонукають 
молодь до вироблення власних поглядів на 
події у світі, до самостійного усвідомлення й 
дослідження багатьох явищ; формують перші 
навички співпраці, вчать мислити. 

Головним завданням державної освітньої 
політики передусім має стати усунення та-
ких проблем, як повільне адаптування сис-
теми української освіти до умов ринку та 
вимог демократичного суспільства; обмеже-
ний доступ до освіти у зв’язку з матеріаль-
ним становищем; украй низький рівень фі-
нансування системи освіти; непослідовність 
у впровадженні демократичних норм і прин-
ципів управління в системі освіти та ін. 

Визначаючи державні пріоритети в галузі 
освіти, необхідно враховувати, що процес 
об’єднання Європи, його поширення на Схід 
і на Прибалтійські країни супроводжується 
встановленням єдиних критеріїв і стандар-
тів у цій сфері. Цей процес дістав назву Бо-
лонського, головною метою якого є консолі-
дація зусиль наукової та освітянської гро-
мадськості й урядів країн Європи для істот-
ного підвищення конкурентоспроможності 
європейської системи науки й вищої освіти у 
світовому вимірі, а також для підвищення 
ролі цієї системи в суспільних перетворен-
нях [2]. 

Згідно з Національною доктриною розвитку 
освіти України в ХХІ столітті [6], в освітньому 
процесі мають бути забезпечені якісні зміни:  
– перегляд навчальних програм;  
– приведення змісту й організаційних форм 

української освіти у відповідність з вимо-
гами ринку та демократичного суспільс-
тва;  

– розширення доступу до високоякісної 
освіти прошарків населення, які потре-
бують особливої уваги (діти з малозабе-
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зпечених родин, люди з обмеженими 
фізичними можливостями);  

– гарантування прозорості й ефективності 
використання інвестицій через посилен-
ня громадського контролю і підзвітності 
в наданні державних послуг в освіті;  

– державні ресурси (гроші платників пода-
тків) мають бути спрямовані, насампе-
ред, на розвиток сучасної освітньої ін-
фраструктури, яка зробить максимально 
доступними знання та інформацію для 
всіх категорій населення;  

– створення нормативного і регуляторного 
середовища, в якому бізнес, зацікавлений 
у компетентних працівниках, активніше 
включатиметься у фінансування освіти;  

– гарантування участі громадськості у 
прийнятті рішень, які стосуються розви-
тку освіти. 

IV. Висновки 
Отже, для впровадження досконалої мо-

делі освіти в Україні необхідно переглянути 
зміст освіти, розробити державні стандарти, 
створити мережу ресурсних та інформацій-
них центрів, забезпечити опрацювання та 
впровадження новітніх комп’ютерних техно-
логій навчання, підготувати нову генерацію 
вчителів і викладачів, забезпечити форму-
вання активної громадянської позиції та по-
зитивного ставлення суспільства до освіти. 

Обрані шляхи модернізації вищої освіти 
України співзвучні загальноєвропейським 

підходам. Україна йде в європейський прос-
тір з власними здобутками, апробованими 
методиками й технологіями навчання, істо-
ричним досвідом і визнаним доробком на-
ших педагогічних шкіл [4]. 
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Annotation 
The main trends in reforming local self-

government in Germany are determined. The 
reforms of communal self-government in new 
lands of Germany are analysed. The peculiari-
ties of present reforming communal self-
government in Germany are investigated. 

Анотація 
Визначено основні напрями реформуван-

ня місцевого самоврядування в Німеччині. 
Проаналізовано реформи комунального са-
моврядування в нових землях Німеччини. До-
сліджено особливості сучасного реформуван-
ня комунального самоврядування в Німеччи-
ні. 

Ключові слова  
Реформа, комунальне самоврядування, 

муніципалітети, місцева влада, управління. 

I. Вступ 
Сьогодні увага науковців зосереджена на 

реформуванні сучасної системи місцевого 
самоврядування, пошук оптимальної моделі 
якої триває дотепер. Цілком очевидно, що 
лише комплексне проведення реформ може 
забезпечити становлення ефективної сис-
теми місцевого самоврядування в Україні. 
Важливим є дослідження зарубіжного досві-
ду країн, які провели реформи в цій сфері 
та досягли позитивних результатів. 

Дослідження реформ комунального самов-
рядування в Німеччині є недостатньо висвіт-
леним у працях вітчизняних науковців. Необ-
хідно відзначити дослідження А. Гриценко “Те-
риторіальні та функціональні реформи кому-
нального самоврядування в Німеччині” та 
Г. Люхтерхандт “Реформи в нових землях Ні-
меччини”. Основою для дослідження реформ 
комунального самоврядування в Німеччині 


