самореалізації, природовідповідного розвитку і конструктивної соціалізації
особистості учнів. Особливого значення набуває проектна діяльність в умовах
профільного навчання. До цілей проектної діяльності у старшій школі можна віднести наступні: навчити вчитися, тобто навчити виконувати навчальні
завдання у сфері навчальної діяльності; навчити пояснювати явища дійсності,
їхню сутність, причини, взаємозв’язки, використовуючи відповідний науковий
апарат, тобто вирішувати пізнавальні проблеми; навчити орієнтуватися у ключових проблемах сучасного життя – екологічних, політичних, міжкультурної
взаємодії й інших, тобто вирішувати аналітичні проблеми; навчити орієнтуватися у світі духовних цінностей; навчити вирішувати проблеми, пов’язані з
реалізацією певних соціальних ролей; навчити вирішувати проблеми, спільні
для різних видів професійної й іншої діяльності; навчити вирішувати проблеми
професійного вибору, включаючи підготовку до подальшого навчання.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
В. І. Кизенко, канд. пед. наук

С

еред форм диференціації, які створюють передумови для активізації
самостійної діяльності школярів і сприяють реалізації творчого потенціалу особистості, чільне місце посідають факультативи. Аналіз теоретичних
надбань з проблеми шкільних факультативів дає підстави для висновку, що не
всі її аспекти досліджено достатньо вичерпно. Маємо на увазі, зокрема, загальні дидактичні основи факультативного навчання, обґрунтування педагогічних
функцій і завдань факультативів на різних рівнях шкільної освіти. Не розроблено чіткої дидактичної класифікації й відповідної їй системи факультативів,
які забезпечували б реалізацію цих функцій.
Факультативне навчання підпорядковане меті й завданням шкільної освіти,
тому його загальні функції збігаються з функціями обов’язкового навчання,
розвивальною, освітньою і виховною метою. Щоб реалізувати першу й третю
з цих функцій, факультативні заняття мають більше потенційних можливостей,
ніж обов’язкові, що зумовлено, передусім, їх організаційними особливостями
(добровільність вибору, порівняно малий кількісний склад груп, психолого-педагогічні особливості учнів, широкий контингент керівників занять тощо).
Одна з істотних особливостей навчально-виховного процесу в підлітковий
період має полягати в інтенсифікації інформаційної, загальнорозвивальної
його функцій, на основі широкого, різнобічного інформування підлітків про
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довкілля і власну особистість та залучення їх до нових видів діяльності. Через
обмеженість навчального часу не можна задовольнити цю вимогу на обов’язкових заняттях. Саме факультативне навчання має значні резерви. Співвіднесення
загальної спрямованості доцільних впливів на особистість підлітків з визначеними функціями факультативів свідчить, що такі впливи можуть здійснюватися
в процесі реалізації розвивальної функції факультативів. Саме тому ця функція
має стати в основній школі провідною й позначитися як на змісті факультативів,
так і на організації їх вивчення.
Зміст факультативів має орієнтуватися, передусім, на підлітків (а їх більшість), які мають різнобічні інтереси, але ще не визначилися з головним,
а отже, має охоплювати різноманітність проблем, висвітлювати різні аспекти
навколишнього світу, показувати учням, чим потрібно цікавитися і що робити,
задовольняти принцип науковості. Інформація має бути досить глибокою й
вірогідною, відповідати сучасному науковому розумінню предмета розгляду,
а обсяг і зміст знань такими, щоб, з одного боку, відобразити інформацію, достатню для розуміння сутності наукової картини світу, а з іншого – забезпечити
доступність навчання, орієнтуватися на зону найближчого розвитку. Водночас
зміст факультативного навчання слід систематизувати відповідно до основних
сфер довкілля, щоб учням легше було сприймати значний обсяг інформації,
структурувавши в певний спосіб відповідну наукову інформацію.

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ
ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ
У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
С. В. Косянчук, аспірант
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ами визначено, що успішність формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів
залежить від створення таких дидактичних умов: визначення потенційних можливостей предметів гуманітарного циклу, посилення ціннісно-смислової функції мистецтва слова; забезпечення логічного спрямування змісту гуманітарних
предметів і добору відповідних технологій.
Водночас, зміст предметів гуманітарного циклу старшої школи має містити
все, що стосується життя і розвитку учнів зі спрямованістю, звісно, на профілі,
за якими навчаються у ЗНЗ. Відповідний зміст ми розглядаємо як цінність,
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