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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

Статтю присвячено обґрунтуванню позитивного досвіду розбудови початкової 
освіти у країнах Європи з проекцією на модернізацію початкової школи в Україні. 
Акцентовано увагу на перспективних ідеях зарубіжжя для вітчизняної початкової освіти в 
умовах її європейської "векторності". 
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Розбудова початкової освіти у незалежній Україні характеризується динамікою та 

кореляцією з тенденціями розвитку початкової ланки навчання в країнах зарубіжжя, 
передусім, у країнах Європи під впливом спільних викликів – глобалізації, активного 
упровадження ІКТ, посилення взаємопроникнення культур. З метою протистояння цим 
викликам країни зосереджені на масштабних трансформаціях управлінського, 
організаційного та змістового характеру. Значні теоретичні напрацювання європейських 
учених та накопичений практичний досвід у цій царині є цінними для подальшої розбудови 
української початкової освіти в умовах європейської інтеграції. 

Досвід зарубіжних країн у галузі початкової освіти висвітлюється у працях таких 
українських компаративістів, як І. Борисенко (зміст початкової освіти у Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії); О. Волошина (соціокультурній 
компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи), Л. Заблоцька (дидактичні 
основи мовної підготовки учнів у початкових школах), О. Кашуба (організація та зміст 
освіти у початкових школах Німеччини), О. Мокроменко (розвиток елементарної освіти у 
Великій Британії), М. Поп’юк (початкова освіта в країнах Вишеградської Четвірки), 
М Шабінський (виховання учнів початкової школи у Франції), О. Ярова (розвиток 
початкової школи в країнах ЄС) та ін. Зазначені та інші порівняльно-педагогічні розвідки з 
проблеми початкової освіти зарубіжжя є перспективними для вітчизняної педагогічної теорії 
і школи в умовах її модернізації.  
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Ця стаття покликана посилити компаративність досліджень зарубіжної початкової 
школи в Україні. Метою статті є розгляд напряму та характеру розвитку початкової школи, 
передусім змісту освіти, у Європі з проекцією на Україну задля виокремлення перспектив 
для української освіти. 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти 2011 (МСКО) початкова 
освіта відноситься до рівня МСКО 1, який характеризується як перший рівень базової освіти, 
покликаний формувати в учнів фундаментальні навички з читання, письма та математики, 
закладати підґрунтя для подальшого навчання й особистісного розвитку [11]. Такі орієнтири 
характеризують мету початкової освіти в усіх країнах світу, включаючи Україну. Водночас 
на сучасному етапі в умовах глобальних змін відбуваються трансформації на рівні 
початкової школи в країнах Європи, які мають комплексний характер. В управлінській сфері, 
зокрема, відбуваються зміни у напрямі децентралізації, спрямовані на збільшення рівня 
автономії початкових шкіл. На практиці це реалізується через отримання школами значно 
більшого обсягу повноважень, які можуть здійснюватися директором навчального 
закладу/шкільною радою, включаючи менеджмент фінансових та інших ресурсів школи 
(персонал, приміщення, обладнання, матеріали) у разі функціонування її як окремої 
інституції; затвердження (в рамках національних/регіональних стандартів) навчальних 
планів, навчальних програм, методик викладання, дидактичних матеріалів, політики щодо 
домашніх завдань, культурних і спортивних заходів; ухвалення рішень стосовно організації 
життя школи (розпорядок дня, розподіл навчального року на семестри та розподіл 
навчальних годин за предметами/предметними галузями); добір і зарахування педагогів та 
іншого персоналу на роботу, включаючи визначення розміру заробітної плати і умов праці, в 
рамках процедур, що відповідають національному законодавству; звітування про досягнення 
школи, як і стосовно проблем, що виявляються шляхом внутрішнього (самооцінювання) та 
зовнішнього оцінювання роботи навчального закладу. 

Інша група трансформацій стосується оптимізації організації навчального процесу 
шляхом зменшення кількості учнів у класах; реструктуризації навчального тижня з метою 
вивільнення субот за рахунок збільшення навантаження на інші п’ять днів тижня; 
реструктуризації навчального року у напрямі рівномірнішої тривалості семестрів та канікул; 
розподілу терміну початкової освіти на проміжки (цикли, етапи) з метою чіткішого 
структурування цілей навчання, змісту, окреслення освітніх результатів й розроблення 
відповідних оцінних інструментів для певного часового проміжку. 

Наймасштабніших трансформацій на рівні МСКО 1 зазнає зміст освіти – тут фактично 
відбуваються зміни системного характеру, які охоплюють підходи до його добору, засобів 
трансляції, оцінювання засвоєння. Проведений аналіз уможливлює вести мову про спільні 
для України і зарубіжжя напрями трансформацій змісту початкової освіти, до яких 
відносимо: посилення наступності між змістом дошкільної та початкової освіти; 
трансформацію змісту початкової освіти на компетентнісні засади; спрямованість розвитку 
концепту оцінювання навчальних досягнень учнів у напрямі активної взаємодії учителя та 
учня. 

Посилення наступності між дошкільною і початковою освітою в Україні корелюються 
із загальноєвропейськими тенденціями акцентації дошкілля та "передшкілля" у країнах ЄС. 
Така позиція держав-членів ґрунтується на результатах численних наукових досліджень, де 
підтверджується безпосередній зв’язок між залученням дітей до дошкільної освіти та 
економічними й соціальними успіхами країни:  

– участь дітей у високоякісній дошкільній освіті має значні позитиви у майбутньому, 
про це наголошується у Повідомленні Європейської комісії Європейській Раді та 
Європейському Парламенту "Ефективність та справедливість в європейських системах 
освіти та професійної підготовки" (2006): учні, які були охоплені дошкільною освітою, 
демонструють вищі академічні досягнення та соціалізаційні успіхи упродовж навчання у 
середній школі, аніж їхні ровесники, як і швидке кар’єрне зростання у дорослому житті. 
Доведено, що посилена орієнтація дошкільної освіти на дітей з проблемних верств населення 
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(малозабезпечених, мігрантів) та дітей з особливими потребами, забезпечує додаткову 
соціально-економічну віддачу у майбутньому [4, с. 8]; 

– якісна дошкільна освіта інтенсифікує формування у молодших школярів умінь з 
мовлення, читання, математичну, природничу і соціальну компетентності, вміння вчитися, 
засвідчують результати дослідження "Дошкільна освіта і догляд в Європі: долаючи соціальну 
та культурну нерівність" [6];  

– діти, які були охоплені дошкільною освітою, демонструють кращі результати у 
міжнародних порівняльних дослідженнях якості знань учнів у порівнянні з їхніми 
ровесниками, які не відвідували дошкільні заклади. Дослідження Європейської Комісії 
"Ключові дані щодо дошкільної освіти і догляду у Європі" (2014) засвідчило значні успіхи 
цієї категорії школярів у PIRLS 2011 [7, с. 13].  

Держави-члени ЄС активно упроваджують ідею інтенсифікації охоплення дітей 
дошкільною освітою у практику – за статистикою у 28 країнах ЄС на сучасному етапі 
дошкільні заклади відвідують 93% дітей передшкільного віку (починаючи з 4-річного віку) 
[7, с. 61].  

У контексті зростання уваги до дошкільної освіти багато країн спрямовують зусилля 
на забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти, хоча пряма наступність 
притаманна лише окремим з них. Це:  

– Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема Шотландія, 
де наступність забезпечується відповідністю освітніх галузей стандарту дошкільної освіти 
(курикулярної рамки для навчання дітей віком 3-5 років) стандарту обов’язкової освіти 
(курикулярних рекомендацій для навчання учнів 5-14 років): 

– Уельс (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), де усі діти 3-
7 років вивчають предмети, включені до стандарту базової фази,  

– Швейцарія, у якій цілі нового стандарту дошкільного виховання практично 
ідентичні цілям стандарту початкової освіти. Вони спрямовані на формування у дошкільнят 
навичок читання, письма і лічби. 

Водночас, у більшості країн дошкілля залишається освітнім рівнем, який має свої, 
притаманні цьому рівню завдання – розвиток природного потенціалу дитини. Місія 
дошкільної освіти полягає у фізичному, когнітивному, емоційному та соціальному розвитку 
особистості. Завдання формування навичок читання, грамотності письма, лічби на рівні 
дошкілля висуваються лише у скандинавських країнах для дітей передшкільного віку з 
огляду на те, що початок навчання у початковій школі припадає на вік 7 років. 

У початковій освіті України відбувається модернізація змісту та методик навчання у 
контексті ідеї компетентнісної освіти. Нормативною точкою відліку є зміст Державного 
стандарту навчальних програм і підручників, які були прийняті у 2000 р. та діяли у 
початковій школі понад 10 років. У новій редакції Державного стандарту початкової освіти 
компетентніснісний підхід набув подальшого розвитку в аспектах упорядкування 
термінологічного апарату, окреслення вимог до результативного складника [1]. 

Ключовою причиною стрімкої трансформації освіти на компетентнісні засади у 
зарубіжжі стало перевантаження її змісту. Про перевантаження змісту початкової освіти у 
багатьох країнах йдеться у дослідженні INCA "Міжнародні напрями розвитку початкової 
освіти" (2003), де відмічається перманентне включення до змісту початкової освіти нових 
освітніх галузей і тем протягом останніх десятиліть [8, с. 4]. 

Інструментом подолання проблеми перевантаження, передусім у країнах ЄС, обрано 
трансформацію змісту на компетентнісні засади. У 2006 році Рекомендацією Європейського 
Парламенту та Європейської Ради (2006/962/EC) було прийнято Європейську довідкову 
рамку ключових компетентностей для навчання протягом життя. Рамка містить вісім 
ключових компетентностей: спілкування рідною мовою; спілкування іноземною мовою; 
математична компетентність та базові компетентності з науки та технологій; ІКТ-
компетентність; вміння вчитися; міжособистісна, міжкультурна і соціальна компетентності 
та громадянська компетентність; підприємництво; культурна виразність [5].  
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Прийняття зазначеної рамки активізувало трансформацію змісту освіти у площину 
компетентностей, хоча формат і швидкість такої трансформації є різними. Деякі країни у 
рамках затверджених національних стратегій застосовують системний підхід, інші, в умовах 
відсутності таких стратегій, йдуть по шляху запровадження окремих ключових 
компетентностей. Так, такі країни, як Польща, Іспанія та Литва ухвалили національні 
стратегії упровадження цілісного переліку з восьми компетентностей; у Португалії і 
Нідерландах – лише природничої, у Бельгії, Данії, Норвегії – компетентності спілкування 
іноземною мовою. Водночас, практично усі країни мають спеціальні стратегії, покликані 
формувати в учнів ІКТ-компетентність.  

Трансформація змісту початкової освіти на компетентнісні засади відбувається 
шляхом відходу від суто предметного підходу до побудови змісту освіти у напрямі 
запровадження (паралельно з існуванням навчальних предметів) освітніх галузей, 
міжпредметних тем. Наприклад, оновлений курикулум початкової школи Північної Ірландії 
(2007) містить шість курикулярних галузей; Шотландський "Курикулум для досконалості" 
(2009) – вісім [3, с. 53]. 

Характеризуючи запровадження освітніх галузей на рівні МСКО 1, необхідно 
зазначити, що така практика спрямована передусім на формування так званих 
трансверсальних/надпредметних компетентностей – уміння вчитись, громадянської та ІКТ-
компетентностей.  

В аспекті посилення результативної складової початкової освіти обов’язковим 
елементом стають "шкала/рівні досягнень", складова з описом того, "що учень повинен 
знати, вміти, демонструвати". Зокрема у Національному курикулумі Сполученого 
Королівства (Англія), запровадженому у 2014 р., визначено, що учень повинен знати, вміти 
робити в рамках навчальної програми з кожного предмету. 

В умовах трансформації змісту початкової освіти в Україні на компетентнісні засади 
відбувається посилення ролі його результативної складової, що обумовлює пошук 
адекватних оцінних технологій, які б уможливили вимірювання рівня набуття школярами 
предметних і ключових компетентностей. Українська педагогічна теорія і практика 
збагачується новими оцінними технологіями (тестами, портфоліо учнівських досягнень 
тощо), покликаними зробити учня активним учасником навчального процесу, мотивуючи до 
самонавчання і саморозвитку. 

Посилення так званої формувальної (розвивальної) функції оцінювання в 
європейській освіті пов’язано з ідеєю залучення учня до процесу оцінювання – на відміну від 
усталеного підходу до оцінювання, за якого останнє розглядалось як дія, що виконується 
однією людиною – вчителем, у сучасних умовах перевага починає надаватись 
двосторонньому процесу, який передбачає активну взаємодію вчителя та учня. Результати 
дослідження британських учених засвідчили, що школи, які активно використовували 
формувальне оцінювання, змогли підвищити навчальні досягнення учнів на відсоток, який у 
контексті міжнародних порівняльних досліджень вивів би їх на один рівень з такими 
країнами-лідерами, як Південна Корея, Фінляндія, Японія та ін. [2, с. 2]. 

Ще одним позитивом формувального оцінювання вважається аспект справедливості, 
яка розуміється у контексті освіти як врахування не лише навчальних результатів учнів, а й 
ступеня зусиль, що докладені ними для отримання цих результатів: навчальні заклади з 
високим відсотком так званих "неблагополучних" школярів, до яких відносять представників 
національних меншин і проблемних соціальних груп, в умовах активізації використання 
формувального оцінювання значно підвищують загальний показник рівня успішності учнів 
та якості роботи школи  

До переваг формувального оцінювання європейці також відносять формування в учнів 
уміння вчитися, розвитку якого, зокрема, сприяють такі характеристики формувального 
оцінювання, як залучення учнів до процесу навчання, сприяння усвідомленню його 
важливості для подальшого життя; формування у них вмінь самооцінювання та оцінювання 
ровесниками один одного [9, с. 143 ]. 
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Іншим напрямом, який характеризує розвиток концепту оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи у країнах зарубіжжя, є розроблення й запровадження 
оцінних технологій для вимірювання набуття учнями надпредметних ключових 
компетентностей: 

– у Франції розроблено оцінні інструменти оцінювання ІКТ-компетентності для рівнів 
початкової, базової і середньої освіти, включаючи такі аспекти, як поводження в ІКТ 
оточенні, віднаходження, обробка, використання і продукування інформації; обмін 
інформацією; 

– у Бельгії школи використовують ІКТ-паспорт (рекомендаційного характеру) для 
початкової і середньої шкіл; 

– в Австрії оцінювання набуття школярами громадянської компетентності передбачає 
оцінювання набутих учнями характеристик самостійно вирішувати проблеми, критично 
мислити. 

Втім, необхідно зазначити, що оцінювання надпредметних компетентностей з огляду 
на надзвичайну складність проблеми залишається все ще недостатньо розробленим 
напрямом у зарубіжній освіті. 

 В умовах європейської "векторності" розвитку початкової освіти в Україні важливим 
є осмислення напрацьованих країнами Європи позитивів у галузі змісту освіти, які є 
перспективними для вітчизняної педагогічної теорії і практики. Це, передусім, 
інтенсифікація формування у молодших школярів навичок читання, письма, лічби. 
Початкова школа залишається ланкою, де відбувається формування базових навичок, які є 
основою для розвитку таких ключових компетентностей як "спілкування рідною мовою"; 
"математична компетентність", "компетентність з науки та технологій/природнича 
компетентність". Сьогодні держави-члени вживають посилені заходи у цьому напрямі:  

– у Франції оновлений зміст початкової освіти спрямовано на формування 
грамотності через інтенсифікацію заходів з формування у молодших школярів так званої 
базової грамотності (читання, письма, говоріння, лічби). Для цього у навчальному плані 
базового циклу початкової школи на щоденні обов’язкові заняття з читання і письма 
відводиться мінімум 2 год. 30 хв. на тиждень, а впродовж циклу поглибленого розвитку 
навичок в процесі щоденних обов’язкових занять з читання та письма на різних уроках діти 
мають опанувати 180 рекомендованих текстів; 

– в Іспанії метою початкової освіти проголошено створення можливостей для 
формування "базових культурних знань, вмінь і навичок", які охоплюють усне мовлення, 
навички читання, письма, володіння арифметичними діями та усвідомлення взаємозв’язку з 
навколишнім світом. З цією метою реалізовано Національний план підтримки грамотності, 
який передбачав об’єднання зусиль шкіл, батьків, бібліотек та видавців для просування ідеї 
читання серед дітей і молоді; 

– у Національних рекомендаціях щодо реалізації Навчального курикулуму початкової 
освіти в Ірландії грамотність та лічбу визначено ключовими вміннями для оволодіння ними 
школярами у початковій школі; 

– з метою підвищення рівня грамотності громадян у Сполученому Королівстві 
Великої Британії та Північної Ірландії було реалізовано Національну стратегію грамотності 
(The National Literacy Strategy), та Національну стратегію розвитку кількісного мислення 
(The National Numeracy Strategy). У рамках зазначених стратегій початкові школи виділяють 
додатково по одній годині щоденно на навчання учнів читанню та письму, і по одній годині 
– математики. 

Іншою перспективою для вітчизняної педагогічної теорії і практики вбачаються 
напрацювання країн Європи з побудови концепту цілісного змісту освіти, який, окрім 
когнітивної, включає діяльнісну і ціннісну складові. 

Сьогодні базові вміння читати, писати і рахувати, які визначають поняття 
"грамотність", розглядаються у значно розширеному діапазоні – окрім когнітивних та 
операційних характеристик вони включають мотиваційні, соціальні й особистісні, 
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важливість володіння якими усіма громадянами усвідомлюється країнами ЄС [12, с. 12]. 
Останні проводять чітку паралель між базовими вміннями, що розглядаються складовою 
ключових компетентностей, та економічними успіхами суспільств: грамотність населення 
пов’язується з конкурентоспроможністю держави і благополуччям суспільства, що 
призводить до активізації дій у напрямі формування грамотності, збагаченої ціннісними 
аспектами: 

– у Франції учні, закінчивши рівень МКСО 1, повинні, окрім базових умінь з читання, 
письма та лічби, володіти спектром ціннісних, пізнавальних, соціокультурних та 
комунікативних характеристик; 

– у Німеччині цілями початкової освіти проголошено індивідуальний розвиток учнів, 
формування крім основ грамотності, соціальних вмінь та заохочення критичного і 
незалежного мислення; 

– у Шотландії (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) 
"Курикулум для досконалості" сфокусовано на "розвитку успішних учнів, упевнених 
індивідуумів, відповідальних громадян та ефективних учасників життя суспільства"; 

– у Нідерландах цілі початкової школи викладено у форматі ключових умінь, що 
мають бути сформовані як окремими навчальними предметами, так і на міжпредметній 
основі. Йдеться про важливість забезпечення інтегрованого підходу до навчання для 
цілісного розвитку учня, що передбачає його емоційний, інтелектуальний, творчий та 
фізичний розвиток, формування суспільно значущих характеристик. До ключових умінь, 
зокрема, віднесено позитивне ставлення до роботи; уміння працювати за планом; 
використання різноманітних стратегій навчання; усвідомлення власних можливостей; уміння 
адекватно поводитись у суспільстві; використання різних засобів спілкування, включно з 
новими технологіями [10, с. 4]. 

Зазначене досягається шляхом домінування у змісті навчальних 
предметів/предметних галузей, на які покладається місія формування базових характеристик 
особистості; запровадження інтегративного підходу до структурування змісту освіти; 
формулювання цілей навчання у форматі навчальних результатів практичного спрямування.  
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГРАФІЧНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті проаналізовано можливості забезпечення графічної підготовки учнів при 
вивченні різних навчальних предметів (трудового навчання, образотворчого мистецтва та 
математики), виявлено та охарактеризовано її особливості, встановлено види робіт та 
запропоновано змістове наповнення навчальних завдань у початкових класах для організації 
аналітичної діяльності молодших школярів і створення передумов успішності навчання на 
наступних ступенях отримання освіти у загальноосвітній школі, що проявлятиметься у 
здатності мислительних дій з уявного розчленування предметів та їх образів і виділення 
складових елементів та зв’язків між ними. 

Ключові слова: початкова школа, графічна підготовка, графічна діяльність, 
аналітична діяльність, навчальні предмети, мислення, виділення елементів, наочний образ, 
сприймання зображення. 

 
Серед важливих питань роботи сучасної школи, які потребують негайного вирішення 

є вдосконалення і поліпшення процесу навчання в умовах розбудови національної школи. 
Зміст такого спрямування полягає у забезпеченні учням можливості за коротші терміни 
засвоювати більше інформації, що стає можливим лише при наявності у школярів 
узагальнених методів аналізу і синтезу навчального матеріалу. Це питання набуває гостроти 
вже з перших років навчання дитини в школі. Важливе місце при цьому повинне надаватися 


