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УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІСТУ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ  

У статті розглядається проблема врахування особливостей змісту загальної середньої освіти та 
навчального матеріалу як дидактична умова формування інтелектуальних умінь старшокласників  у 
процесі навчання предметів мовно-літературного циклу.  Досліджено нормативні документи, які є 
основою для організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх середніх навчальних 

закладах.   

На сучасному етапi розвитку освiти актуальним є виховання людини iнтелектуальної, здатної 
орiєнтуватися в нових умовах, у потоцi iнформацiї, готової до творчого пошуку. Тому ще пiд час 
навчання школярiв у школi необхiдно закласти основи формування iнтелектуальних умiнь. Засвоєння 
знань з опорою на iнтелектуальнi вмiння робить їх такими, якi  легко й надовго запам’ятовуються, 
завдяки чому в школярiв закладається мiцний фундамент для творчої дiяльностi. 

 Оволодiння iнтелектуальними вмiннями істотно сприяє підвищенню продуктивностi працi 
школярiв. Це дає можливiсть удосконалювати знання й умiння, сприяє посиленню мотивації, 
визначення цiлей, вольових якостей, самооцiнки. Формуючи iнтелектуальнi вмiння, ми формуємо в 
школярiв науковий свiтогляд. Формування iнтелектуальних умiнь у навчальному процесi є одним iз 
найрацiональнiших способiв пiдвищення ефективностi навчання, наявнiсть iнтелектуальних умiнь i 
навичок дає змогу виконувати розумову роботу ефективно й у коротший термiн. 

Пiд дидактичними умовами формування iнтелектуальних умiнь старшокласникiв ми будемо 
розумiти взаємозалежну сукупнiсть компонентiв навчально-виховного процесу, яка забезпечує 
розвиток iнтелектуальної сфери школярiв у процесi навчання предметiв певних циклiв.      

Вiдповiдно до цього i згiдно з метою нашої статті, однiєю з дидактичних умов формування 
iнтелектуальних умiнь старшокласникiв ми визначаємо необхідність врахування особливостей змісту 
загальної середньої освiти та зміст навчального матеріалу.  

За визначенням О.К. Корсакової та С.Е. Трубачової, ″змiст освiти – складне утворення. У 
дидактицi вiн трактується як система (вiд грецьк. systema – складене iз частин, з’єднане), певним 
способом упорядкована множина компонентiв, що є структурованими i функцiонально пов’язаними 
мiж собою частинами цiлого. Якiсть цiлого виникає в результатi взаємодiї компонентiв i не дорiвнює 
сумi їх якостей. Цю нову якiсть, яку має явище як цiле, називають системною, або iнтегральною″ [1: 
27]. 

За твердженням І.Я. Лернера, В.В. Краєвського та ін., кожен навчальний предмет складається з 
чотирьох взаємозалежних компонентів: знання про світ і про способи діяльності; способи діяльності, 
що втілюються в умінні й навичках; досвід творчої діяльності, що забезпечує можливість вирішувати 
нові завдання; зміст емоційно-ціннісних відносин особистості. 

О.К. Корсакова та С.Е. Трубачова зазначають, що ″змiст шкiльної освiти – це змiст процесу 
становлення особистостi, рiзнобiчно розвиненої, пiдготовленої до життя в сучасному суспiльствi. 
Розроблений на основi комплексного пiдходу, який передбачає врахування структури дiяльностi, 
структури особистостi й процесу соціалізації, вiн мiстить такi основнi компоненти: 1) iнформацiйно-
дiяльнiсний – досвiд здiйснення учнем пiзнавальної дiяльностi, в процесi якої вiн набуває знань 
свiтоглядного значення, входить у свiт загальнолюдських i нацiональних цiнностей, оволодiває 
рiзними видами дiяльностi, методами наукового пiзнання, вiдбувається його розвиток; 
2) комунiкативний – досвiд мiжособистiсного спiлкування; 3) рефлексивний – досвiд самопiзнання 
особистостi″ [1: 27-35]. 

Відзначаючи роль особистості в її становленні й саморозвитку, С.Е. Трубачова стверджує, що 
зміст шкільної освіти має бути однією з дидактичних умов, яка сприяє розкриттю індивідуальних 
пізнавальних можливостей, визначенню інтересів і нахилів, розвитку здібностей для забезпечення 
необхідного рівня освіченості та соціалізації особистості [2: 33-35]. 

Найчастіше групою навчальних предметів, що забезпечують процес формування інтелектуальних 
умінь, вважають предмети природничо-математичних дисциплін. Але ми вважаємо, що ефективне і 
цілісне формування інтелектуальних умінь відбувається також при вивченні предметів мовно-
літературного циклу. Проаналізуємо нормативні документи, які є основою для організації навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх середніх навчальних закладах. 

У Законі України ″Про освіту″ зазначається, що ″освiта – основа iнтелектуального, культурного, 
духовного, соцiального, економiчного розвитку суспiльства і держави. Метою освiти є всебiчний 
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розвиток людини як особистостi та найвищої цiнностi суспiльства, розвиток її талантiв, розумових i 
фiзичних здібностей, високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свiдомого 
суспiльного вибору, збагачення на цiй основi iнтелектуального, творчого, культурного потенцiалу 
народу, пiдвищення освiтнього рiвня народу, забезпечення народного господарства квалiфiкованими 
фахiвцями″ [3: 1].  

Відповідно до цього, у 3-й статті Закону України ″Про загальну середню освіту″ сказано: ″Загальна 
середня освiта – цiлеспрямований процес оволодiння систематизованими знаннями про природу, 
людину, суспiльство, культуру та виробництво засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi, 
результатом якої є iнтелектуальний, соцiальний i фiзичний розвиток особистостi, що є основою для 
подальшої освiти i трудової дiяльностi″ [4: 31] [курсив наш]. Це ще раз підтверджує доцільність і 
актуальність нашого дослідження.  

Основним компонентом побудови сучасної національної школи є розвивальна культуротворча 
домінанта. Якiсть людського потенцiалу, рiвень освiченостi та культури набувають вирiшального 
значення для економiчного i соцiального поступу країни. Інтеграцiя i глобалiзацiя соцiальних, 
економiчних i культурних процесiв вимагають глибокого оновлення системи освiти, зумовлюють її 
випереджувальний характер.  

 ″Загальна середня освiта має забезпечити умови для морального, iнтелектуального, фiзичного, 
художньо-естетичного розвитку учнiв, виховання громадянина демократичного суспiльства, яке 
визначає освiченiсть, вихованiсть, культуру найвищими цiнностями, незамiнними чинниками 
соцiального прогресу″ [4: 34] [курсив наш].  

Зважаючи на низький рівень інтелектуального розвитку молоді в Україні, була розроблена 
″Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки″. Ця програма спрямована на 
вирішення проблеми щодо поповнення нацiональної науки молодими кадрами. ″Старіння″ української 
науки вже сьогодні негативно позначається на iнновацiйному розвитку держави. Неефективно 
використовується iнтелектуальний i творчий потенцiал обдарованих учнiв i студентiв. Вiдсутнi 
сприятливi умови для реалiзацiї їх здiбностей. Інтеграцiя України в загальноєвропейський простiр 
потребує розроблення нових напрямiв роботи з обдарованими учнями чи студентами. 

Дослідження проблеми формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання 
предметів мовно-літературного циклу, потребує визначення цих предметів: українська мова та 
література, російська мова та зарубіжна література. При цьому ми орієнтуємось на наступні 
положення. 

Відповідно до державного стандарту базової й повної загальної освіти визначена освiтня галузь 
″Мови і лiтератури″, до якої відносимо предмети мовно-літературного циклу. Мета цієї галузі – 
формування комунікативної та лiтературної компетенції, що базується на знаннях, умiннях 
пiзнавального i творчого типу, соцiальних навичках, свiтоглядних переконаннях тощо. 

Зміст освiтньої галузi ґрунтується на принципi наступностi мiж початковою, основною і старшою 
школою, враховує мовну та літературну пiдготовку учнiв початкової школи. 

Освітня галузь ″Мови i лiтератури″ складається з мовного і літературного компонентiв, кожен з 
яких має свої складовi. Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мова національних 
меншин, iноземнi мови, а до лiтературного – українська, зарубіжна, рiдна (якщо вона не є 
українською) лiтература (лiтературна освiта). 

Відповідно до Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) існує базовий навчальний 
план, який унормовує основні параметри організації навчально-виховного процесу. Це його 
тривалість, розподіл часу за роками навчання, освітніми галузями, інваріантною та варіативною 
складовими. Останнім часом  посилюється розвивальне, практичне і виховне спрямування мовно-
лiтературної освіти, тому сучасне розумiння української мови в школі повинно виявлятися у чотирьох 
взаємопов’язаних аспектах: як навчальний предмет в усiх навчальних закладах; як основний засiб 
комунiкацiї й одержання знань з iнших (не мовних) сфер пiзнання; як засiб трансформацiї одержаної 
учнем iнформації в особистiсну систему знань, умiнь, переконань; як засiб розвитку і самовираження 
особистостi школяра, утвердження в суспiльствi [5: 3]. 

Кожен з компонентiв мовно-літературних предметів мiстить кiлька наскрiзних змiстових лiнiй. 
Змiстовими лiніями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соцiокультурна і дiяльнiсна 
(стратегiчна) [6]. 

Мовленнєва лiнiя забезпечує вироблення та вдосконалення вмінь та навичок в усiх видах 
мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння, письмо); мовна – засвоєння системних знань 
про мову як засiб вираження думок i почуттiв людини та формування мовних умiнь і навичок; 
соцiокультурна – засвоєння культурних і духовних цiнностей свого та iнших народiв, норм, якi 
регулюють стосунки мiж поколiннями, статями, нацiями, сприяють естетичному і морально-етичному 
розвитковi; дiяльнiсна (стратегічна) – формування загальнонавчальних умiнь і навичок, опанування 
стратегiй, що визначають мовленнєву дiяльнiсть, передусiм спрямованих на розв’язання навчальних 
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завдань i життєвих проблем. Зазначенi змiстовi лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну, 
соцiокультурну, дiяльнiсну (стратегiчну) компетенцiю особистостi. 

Змiстовими лiнiями лiтературного компонента є аксiологiчна, лiтературознавча, культурологiчна. 
Аксiологiчна лiнія забезпечує опрацювання художнього твору в єдностi його етнічних та естетичних 
вимiрiв, спрямованiсть роботи над текстом на формування ціннісних орiєнтацій i розвиток творчих 
здiбностей особистостi; лiтературознавча – засвоєння основних теоретико та iсторико-лiтературних 
знань i розгляд твору в контекстi лiтературного процесу; культурологiчна – усвiдомлення лiтератури 
як складової частини духовної культури українського та iнших народiв. Ці змiстовi лiнiї формують 
лiтературну компетенцію учнiв [7]. 

Змiст мовного компонента (українська мова, мови національних меншин, iноземнi мови) формує в 
учнiв стiйку мотивацію до вивчення мов, забезпечує усвiдомлення функцій кожної з мов у 
навчальному процесi в суспiльствi; виховує повагу до української мови як державної та до iнших мов; 
розширює та активiзує словниковий запас учнiв з урахуванням тих груп слiв, усталених висловiв, що 
вiдображають реальне життя народу, мова якого вивчається, особливостi його життєвого досвiду, 
історії, культури; сприяє формуванню толерантного ставлення до інших народiв, розумiнню 
важливостi оволодiння iноземною мовою i потреби користуватися нею як засобом спiлкування в 
рiзних сферах, розвитку в учнiв мовних, iнтелектуальних i пізнавальних здiбностей; формує 
гуманiстичний свiтогляд, моральні та естетичнi переконання, нацiональні та загальнолюдські 
цінності. 

Змiст лiтературного компонента (українська література, зарубiжна лiтература, літератури 
нацiональних меншин) передбачає формування потреби i вiдповiдних навичок у читанні художньої 
лiтератури; створення на основi засвоєних лiтературних знань оптимальних умов для всебiчного 
розвитку та реалізації особистості; формування нацiональних i загальнолюдських цiнностей; 
залучення учнiв до найкращих здобуткiв духовної культури. 

У процесі нашого дослідження було проаналізовано предметні програми, підручники і методичні 
посібники з визначених нами дисциплін. Було встановлено, що у предметних програмах з української 
мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури немає чіткого виділення 
інтелектуальних умінь і методик для їх формування, що значно ускладнює роботу вчителів-філологів. 

Аналіз сучасних підручників дає можливість виділити основні типи вправ, що використовуються 
при вивченні мовно-літературних дисциплін, і ці вправи можна застосовувати для формування 
інтелектуальних умінь: визначити тему тексту; видiлити в текстi головне і другорядне; подiлити текст 
на закiнченi змiстовi частини; знайти в текстi ключовi слова; дiбрати заголовки до видiлених 
змістових частин; поставити запитання до окремих висловлювань; визначити основну думку кожного 
висловлювання; у кожному мікровисловлюваннi видiлити речення, яке максимально передає змiст; 
видiлити основнi композицiйнi частини тексту; визначити проблемне запитання, яке постає на основi 
аналiзу змісту тексту; сформулювати запитання до кожної змiстової частини; скласти план i 
оформити його питальними, розповiдними або спонукальними реченнями тощо. 

Отже, важливість врахування особливостей змісту загальної середньої освіти та навчального 
матеріалу  в процесі навчання предметів мовно-літературного циклу є однією з необхідних 
дидактичних умов формування інтелектуальних умінь старшокласників. 

Наше дослідження не вичерпало всі сторони розглянутої проблеми. Виконана робота дозволяє 
побачити перспективи подальшої розробки питання щодо формування інтелектуальних умінь 
старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу засобами самостійної 
творчої діяльності, врахування особливостей різних типів навчальних закладів під час викладання 
предметів мовно-літературного циклу, визначення оптимальних шляхів наступності в роботі 
загальноосвітньої та вищої школи.  
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Башмановский А.Л.  Учет особенностей содержания образования и учебного материала как 
дидактическое условие формирования интеллектуальных умений старшеклассников. 

В статье рассматривается проблема учет особенностей содержания общесреднего образования и 
учебного материала как дидактичное условие формирования интеллектуальных умений 

старшеклассников в процессе обучения предметам языково-литературного цикла. Исследовано 
нормативные документы, которые выступают основой для организации учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательных средних учебных заведениях. 

Bashmanivskiy O.L. Taking into Account the Peculiarities of the Education Context and Studing Material 
as Didactic Condition of Intellectual Skills of the Senior Pupils Forming. 

The problem of the taking into account the context’s peculiarities  of the common education and studing 
material as didactic condition  of  forming intellectual skills of seniors pupils in the process of studing the 

subjects of the language-literature cycle is considered. The normative documents, which are the base for the 
organization of the studing process at school, were investigated. 

 


