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РОЗДІЛ І. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 
Ціннісні пріоритети особистісно орієнтованої освіти в контексті 

профільного навчання  
В.І. Мирошниченко  

У сучасній профільній освіті враховуються зміни ціннісних 
пріоритетів, особлива увага акцентується на самоактивності особистості, що 
сприяє розвитку саморегуляції та самокритичності в прийнятті самостійних 
рішень. Зміни, що відбуваються в суспільстві, відбиваються і на поведінці 
молодих людей, які знаходься на стадії професійного вибору. Тому 
перетворення вчорашнього школяра в фізично і морально підготовленого 
фахівця розглядаємо як особистісно і соціально значущий, спеціально 
організований процес навчання і виховання. Як відзначають В.М.Мадзігон і 
М.І. Бурда, сьогодні настала необхідність створення таких освітніх 
середовищ, нового, вищого рівня організації навчання, щоб його форми, 
методи і прийоми враховували особливості життєдіяльності вихованця – 
“періоди активності, емоційного піднесення, самопочуття, цикли навчальної 
діяльності, мотиваційні характеристики, ставлення до певних подій (вихідні, 
свята, олімпіади, конкурси тощо). Така індивідуалізована модель 
враховуватиме типові й індивідуальні відмінності, форми їх прояву в 
комунікативних відносинах і пізнавальній діяльності, особливі цикли 
життєдіяльності… Сучасні технології повинні бути варіативними, мати 
особистісно орієнтовану спрямованість, внаслідок чого знання, уміння й 
навички перетворюються на засіб розвитку пізнавальних можливостей…, 
вироблення здатності бути суб’єктом свого розвитку, рефлексивного 
ставлення до самого себе” [2, c. 87]. 

Отже, внутрішній світ, система моральних і духовних цінностей 
людини визначається передусім об’єктивними факторами, але разом з тим 
вона, при її власній активності, є суб’єктом виховання. Людина – суб’єкт, 
який творить сам себе, вона може  змінити або відкинути несприятливі 
обставини, виробити власні варіанти для досягнення життєвих цілей, стати 
господарем у своєму духовному світі. Це потребує максимуму зусиль, але 
лише напружена праця, повага і вимогливість, довір‘я і контроль 
формують відповідальність, свідомість і самостійність. 

Суб‘єкт-суб’єктні стосунки є однією з головних умов особистісно 
орієнтованого виховання у колективі. Характеристика суб’єкта у 
філософському аспекті починається з широкого визначення, це – носій 
предметно-практичної діяльності і пізнання. Вихідною характеристикою 
суб’єкта, що відрізняє його від об’єкта, є активність, як породження 
духовної енергії. Вся сукупність соціально-духовних факторів, а також 
умов, що безпосередньо оточують учня в процесі навчання і виховання, є 
його соціально-культурним середовищем. Взаємовідносини учня і 
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середовища надзвичайно важливі, але головними є відносини людина – 
людина, система педагогічно доцільних суб‘єкт-суб‘єктних взаємин. 

Як відомо, джерелом активності особистості є потреби. Дії людей 
витікають з їхніх потреб,  ці потреби, інтереси, відіграють головну роль. [1, c. 
470].  

Мотиви визначають поведінку і діяльність людини, вони лежать в 
основі вчинків, є показником рівня моральної свідомості і статусу 
особистості в колективі. Мотиви, інтереси, потреби впливають на 
поведінку людини, але є ще один фактор, що має вирішальне значення, – 
це те, наскільки вона готова керуватись тими чи іншими інтересами, яка у 
неї установка на здійснення даного виду діяльності. “У випадку наявності 
якоїсь потреби в разі її задоволення, – пише відомий психолог 
Д.Н. Узнадзе, – в суб'єкті виникає специфічний стан, який можна 
охарактеризувати як готовність, як установку на здійснення певної 
діяльності, спрямовану на задоволення її актуальної потреби” [5, с. 110]. 

Система установок, значущих для особистості, складає її ціннісну 
орієнтацію. Внутрішньо вільною в суспільстві людина стає тоді, коли, 
усвідомивши свою роль і місце в здійсненні мети, вона робить мету й 
ідеали цінностями свого особистого життя, працює і живе для їх 
здійснення за своєю власною волею і бажанням. У зв’язку з цим доцільно 
звернути увагу на спрямованість особистості, яка визначається як система  
домінуючих мотивів і як система потреб, інтересів та переконань. 
Спрямованість, за визначенням М.І. Макарова, виступає як проблема 
ставлення індивіда до цінності: “Спрямованість відповідає на запитання, 
які об’єктивні цінності складають для індивіда особистісний зміст, стаючи 
внутрішніми потребами особистості” [3, c. 31]. На основі даних 
дослідження вважаємо необхідним обґрунтування суспільно особистісної 
спрямованості, яка є провідним чинником особистісно орієнтованого 
виховання в учнывському колективі, що в свою чергу пов’язане з 
формуванням суб‘єкт-суб‘єктних відносин, установок, ціннісних 
орієнтацій, особистісної та соціально-колективістської спрямованості. 
Разом з тим, необхідною є вольова діяльність особитості, яка регулює її 
поведінку. Важливо підкреслити, що це відбувається у відповідності до 
значущої, ціннісної мети, яку він ставить для себе як свідома особистість. 
Цінності – регулятори діяльності, це усвідомлені уявлення суб’єкта про 
сутність важливого. Є декларовані ціннісні орієнтації і реальні цінності 
індивіда, тому існує поділ цінностей на соціальні та індивідуальні. Цей 
поділ умовний, колективні й особисті цінності можуть “переливатись” 
одна в одну. Але правильним, на наш погляд, є висновок, що в ході 
реалізації цінностей людина здійснює і реалізує саму себе. 

Важливе місце у виховній системі займає також категорія обов’язку. 
А.С. Макаренко підкреслював, що почуття обов’язку і честі пов’язане з 
почуттям гідності власної і свого класу. Отже, виникає потреба виховання 
відповідальності, яка у професійній діяльності людини розпочинається з 
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відповідального ставлення до навчання у освітньому закладі. 
Об’єктивуючись у діяльності, відповідальність виявляється у творчій 
активності, ініціативності, принциповості, в умінні зіставляти особистісні 
й колективні інтереси, у соціально необхідному самообмеженні, у 
готовності звітуватися перед суспільством, у саморегуляції та 
самоконтролі. Тому особистісно орієнтоване виховання у колективах 
включає виховання відповідальності як одного із важливих його 
компонентів. Відповідальність тісно пов’язана зі свідомим вибором 
професії.  

Психологія активності і педагогічний досвід уже нагромадили 
достатню кількість наукових фактів, які визначають найбільш ефективні 
методи цієї діяльності, бо лише в діяльності і через неї можливе 
самовдосконалення особистості. Чим сильніше людина переймається 
соціальною значимістю своїх дій, тим продуктивніше формуються 
елементи її самоорганізації і самовдосконалення. Внутрішня дисципліна, 
глибоке розуміння соціальних життєво важливих явищ допомагають 
ефективній реалізації інтелектуальних, фізичних, вольових та емоційних 
резервів особистості.  

Результативність особистісно орієнтованого навчання значною 
мірою залежить від здібностей та нахилів особистості. Всі здібності до 
професії розкриваються і формуються у процесі відповідних видів 
діяльності, мають варіативний характер і високу пластичність. Це створює 
можливості виникнення компенсаторних механізмів, щоб замінювати одні 
здібності іншими. Тому допрофільна підготовка в основній школі створює 
фундамент для розвитку здібностей до профільного навчання. 

Особистісно орієнтована освіта включає в себе декілька 
компонентів: аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-творчий. Підвести 
учня до творчого рівня в профільній діяльності – найважливіше завдання. 
При оцінюванні навчальних досягеннь учнів необхідно враховувати всі 
названі ціннісні пріоритети.  
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Індивідуалізація навчання у вирішенні проблем  засвоєння знань 
учнями 

М.В. Гриньова  
Диференціація у профільній освіті створює найсприятливіші умови для 

індивідуалізації навчання. Найвищим проявом диференціації є індивідуалізація 
навчання, глибина якої оцінюється трьома рівнями.Індивідуалізація навчання є 
метою, а  диференціація- засобом її досягнення. 

Перший рівень індивідуалізації навчання реалізується шляхом 
урахування загальних особливостей учнів на різних етапах їх навчання та 
розвитку. 

Другий рівень індивідуалізації здійснюється засобами 
диференційованого підходу, при розподілі на уроках навчальних завдань із 
різним ступенем складності для груп учнів. 

Третій рівень забезпечується шляхом організації навчального 
процесу, що ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостей учня і 
вчителя і створює сприятливі умови для їх продуктивної діяльності. Це 
найвищий рівень індивідуалізації навчання. Для здійснення такого 
навчання використовується індивідуальна робота. Завдання, зміст, методи і 
форми індивідуальної роботи вчителя з учнями на уроці розроблені в працях 

В.Я. Забранського, Г.Т. Лисенко, П.В. Сісецького, Ю.І. Мальованого та ін. 
Узагальнення їх ідей дає підстави стверджувати, що система індивідуалізації 
процесу навчання містить такі елементи: 

1. Виявлення вчителем слабких і сильних сторін кожного учня перед 
вивченням нового матеріалу. При цьому використовуються такі 
методи:спостереження за роботою учня на попередніх уроках, аналіз 
письмових робіт, усних відповідей; бесіди з учнями; проведення невеликих 
фронтальних самостійних робіт на початку уроку. 

Для прикладу наведемо план спостережень за розумовою діяльністю 
учнів на уроці: чи може учень зосередити свою увагу; який характер 
мислення і вирішення завдань (творчий, репродуктивний); яка міра 
самостійності в розв'язанні пізнавальних завдань (без допомоги, за 
допомогою, характер допомоги); чи може учень самостійно викладати свої 
думки; як реагує учень на запитання учителя ( підіймає руку відразу чи після 
осмислення); усвідомлює чи механічно запам’ятовує матеріал; який матеріал 
краще запам’ятовує. 

Учитель повинен вивчати учнів також поза уроками, збирати про них 
відомості в інших вчителів і членів сім'ї, застосовуючи методи бесіди, 
анкетування та ін. 

Наведемо план спостереження за характером навчальної діяльності 
школяра в позаурочний час: як учень ставиться до виконання домашніх 
завдань, чи є необхідність нагадувати про його обов’язки; як він долає труднощі 
в оволодінні навчальним матеріалом; як ставиться до оціки; які гуртки цікавлять; 
яке коло його наукових інтересів; в якому стані підручники, одяг, зошити учня. 

2. Індивідуальний підхід при підготовці учнів до засвоєння нового матеріалу 
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перед уроком (прочитати певний матеріал, провести дослі спостереження 
та ін.); повторення потрібного до уроку матері безпосередньо перед 
початком вивчення нової теми. 

3. Індивідуальний підхід до учнів на етапі первинного сприйняття і 
осмислення знань: ставлення питань окремим учні метою перевірки розуміння 
викладеного вчителем матеріалу; МІЛ додаткових питань, завдань, наочних 
посібників, які допоможуть учням краще зрозуміти матеріал, що вивчається; 
пристосування завдань до можливостей навчальної діяльності окремих учнів 
з наступним ускладненням; добірка спеціальних завдань встигаючим учням, які 
потребують більшої самостійності в роботі (знаходження нових варіантів 
доведення теореми, правила, закону тощо). 

4. Організація індивідуального підходу при первинному закріпленні й 
застосуванні знань на практиці: перевірка розуміння окремими учнями 
матеріалу, що вивчається (повторення висновків, правил, теорем, законів, 
наведення власних прикладів); добір кількох варіантів одного і того самого 
завдання з різним ступенем ускладнення; добір для слабо встигаючих учнів 
додаткових завдань, робота над якими допомагає виконувати основне 
завдання (застосування плану, малюнків, схем, навідних запитані, тощо). 

5. Індивідуалізація домашніх завдань: добір завдань, розрахованих на 
поповнення прогалин у знаннях окремих учнів ( поряд із загальнокласними 
завданнями); добір завдань, в яких враховується різний порядок розумової 
діяльності учня (поняттєвий, образний), різний характер пам’яті сприймання [1, 
с. 200–202]. 

Таким чином, завдання сучасної педагогіки та шкільної практики 
удосконалювати систему диференційованого навчання, в якій соціальне і 
біологічне перебувало б у діалектичній єдності, забезпечуючи 
максимальний розвиток кожного з учнів. 
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Врахування особливостей диференціації у процесі оцінювання 

навчальних досягнень учнів в умовах компетентнісно орієнтованого 
та профільного навчання 

Л.Ф. Пашко  
Проблема оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 

завжди була досить актуальною. Сучасний підхід до проблеми оцінювання 
передбачає врахування чотирьох рівнів начальних досягнень (початковий, 
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середній, достатній, високий). Ці рівні поєднуються з диференційованими 
критеріями за 12-ти бальною шкалою, яка передбачає оцінювання рівня 
знань, умінь і  навичок учнів [4]. 

Диференціація навчання передбачає глибоко індивідуальний підхід 
до особистості з метою організації її успіху. Успіх окрилює, говорив 
В.О. Сухомлинський, тому організувати його – найважливіше завдання 
педагога. Ситуація успіху в діяльності сприяє активізації розумової 
діяльності в умовах компетентнісно орієнтованого та профільного 
навчання. 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти визначає 
вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів за галузевим принципом. У 
старшій школі навчання профілізується, відповідно до цього зміст освіти 
диференціюється за трьома рівнями: обов’язків, визначений Державним 
стандартом; профільний, який визначається програмами, затвердженими 
МОН; академічний, що пов'язаний з профільними предметами і за яким 
здійснюється загальноосвітня підготовка учнів [2]. 

Цілі профільних курсів визначаються типами профільного навчання, 
яких можна виділити три: індивідуальний, соціалізуючий, вузівський. 
Перший тип забезпечує реалізацію учнями власного освітнього маршруту; 
другий – соціалізуючий, спрямований на підготовку учнів до трудової 
діяльності та життя в суспільстві; третій – вузівський, забезпечує 
підготовку до вступу у вищі навчальні заклади [3]. 

Диференційований підхід у процесі профільного навчання 
розглядається як особливий  підхід учителя до різних груп або окремих 
учнів, що полягає в організації навчальної роботи різної за змістом, 
ступенем складності, методами і прийомами. Диференціація навчання 
передбачає урахування індивідуальних особливостей учнів на основі 
певних особливостей навчального процесу. Індивідуалізація 
розглядається B широкому та вузькому значеннях, а диференціація 
навчання – як один із її видів. Аналіз педагогічної літератури показав, що 
існують різні критерії створення типологічних груп: за інтересами учнів, 
мотивацією навчальної діяльності, ставленням до навчання; успішністю; 
досягненням рівня обов'язкової підготовки; якістю виконання завдань; 
дидактичним темпом; працездатністю; навченістю, умінням самостійно 
працювати, пізнавальними інтересами, рівнем пізнавальної активності, 
рівнем розвитку мислення, інтелектуальною, емоційною й вольовою 
сферами, тощо [9]. 

Проблемами типології диференціації в педагогічній науці 
займались Ю.Бабанський, А.Бударний, В.Буряк, Г. Дорофєєв, Л.Жовтан 
А.Кірсанов, Л.Кузнєцова, В.Моргун, А.Подставкіна, І.Підласий, 
Є.Рабунський, І.Унт, І.Якиманська. Деякі дослідники виділяють основні 
положення диференціації і розглядають її як багатоетапний педагогічний 
процес, що являє собою дидактичну систему, побудовану за модульним 
принципом. В умовах переходу на профільне навчання виникає потреба 
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нового підходу до поділу класу на підгрупи з урахуванням здібностей 
учнів до конкретної дисципліни. Створення мікрогруп як форма 
організації навчального процесу дозволяє здійснювати рівневу 
диференціацію в умовах профільного навчання. При їх створенні 
необхідно враховувати можливі зміни пріоритетів учнів та різницю в 
індивідуальних темпах розвитку кожної дитини. Вони повинні бути 
динамічними, враховувати розвиток особистості й супроводжуватись 
постійною корекцією. В цих групах можлива також зміна підходів до 
організації контролю, створення альтернативної системи, виставленні 
підсумкової оцінки з урахуванням поточної оцінки та інше. Одним із 
засобів процесу індивідуалізації навчання є розробка і впровадження 
нових експериментальних інтегрованих курсів, що поєднують дисципліни 
одного циклу. Це вирішує проблему переходу від внутріпредметної до 
міжпредметної інтеграції з метою формування в учнів цілісної картини 
світу. Діагностика навчальних можливостей учня включає цілу систему 
параметрів, за якими створюються динамічні групи і підгрупи для 
організації навчання у процесі вивчення профілюючих дисциплін [1].  

Перегляд основних концепцій профільної освіти передбачає 
розвиток парадигма «інтеграції-диференціації» (інтедифікації) освіти. В 
сучасних умовах диференціація та інтеграція виступають як 
фундаментальні чинники ефективності навчального процесу. В.Ф. Моргун 
представляє систему інтеграції та диференціації на основні концепції 
багатовимірного розвитку особистості, що включає темпову, емоційну, 
профільну, рівневу, формодіяльнісну інтедифію освіти. В умовах 
профільного навчання диференційоване середовище дає можливість учневі 
вибирати елективну систему навчання і ті характеристики та параметри, 
які йому до вподоби. Його перспективи пов’язуються з профільною, 
спеціально-поглибленою підготовкою [6]. 

Особливого значення у  зв'язку з впровадженням нових критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень має рівневий підхід. Технологія 
рівневої диференціації представляє сукупність форм і методів навчання, 
що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси. 
Рівнева диференціація навчання є запорукою розвитку дітей з різними 
здібностями. Рівнева диференціація навчання передбачає групову 
діяльність учнів у навчальному процесі. Така діяльність дає змогу 
індивідуалізувати процес навчання, створити умови для спілкування. 
Взаємний контакт школярів у процесі виконання завдань сприяє 
встановленню колективних стосунків, формуванню почуття обов'язку та 
відповідальності за спільну працю. Під час роботи в групі учні мають 
можливість своєчасно виправляти помилки, вчитися враховувати думку 
товаришів, відстоювати та обґрунтовувати правильність власних суджень, 
приймати рішення. Рівнева диференціація постає ефективним засобом 
формування в учнів самооцінки та самоконтролю.  
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В педагогічних дослідженнях вже виділені основні принципи 
рівневої диференціації: виділення і пред'явлення учням результатів 
навчальних досягнень; завищення вимог до рівня профільного навчання; 
сформованості опорних знань та вмінь; послідовності у просуванні за 
рівнями навчання; врахування індивідуального темпу просування в 
навчанні; відповідності між змістом та контролем; добровільності у 
виборі складності рівня навчального матеріалу кожним учнем [9].  

Рівнева диференціація дає змогу кожному учню працювати на будь-
якому рівні навчальних досягнень і здобути відповідні результати. Учень 
має право отримати відповідно до своїх здібностей і нахилів підвищену 
підготовку з предмета. Учителю необхідно: враховувати загальну 
готовність учнів до наступної діяльності; передбачати труднощі, які 
можуть виникнути в учнів під час засвоєння матеріалу; використовувати 
диференційовані завдання індивідуального та групового характеру в 
системі уроків; проводити перспективний аналіз діяльності власної та 
учнів: з якою метою планується виконання тих чи інших завдань, чому їх 
треба виконувати саме на даному етапі уроку, як продовжити розпочату 
роботу на наступних уроках. Диференційоване навчання - це один із 
способів досягнення всіма дітьми загальноосвітньої мети навчанні з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей. 

При визначенні навчальних досягнень учнів аналізу підлягають: 
характеристики відповіді учня; якість знань; ступінь їх сформованості; рівень 
оволодіння розумовими операціями творчої діяльності; самостійність оцінних 
суджень. Дані критерії покладаються в основу контролю і оцінювання 
результатів навчально-виховної діяльності, якими повинен успішно оперувати 
кожен вчитель. У досвіді педагогів-новаторів ця проблема вирішується 
творчо. В.О. Сухомлинський висвітлював дидактичні та виховні аспекти 
організації контролю знань. Він виступав проти того, щоб оцінка була 
засобом примусу, загрози або покарання. На його думку, оцінка повинна 
відзначати успіхи учня і приносити йому радість. Не слід ловити учнів на 
незнанні, говорив він, треба добиватись засвоєння, розуміння і виконання 
роботи, а вже потім ставити оцінку. 

В досвіді роботи В.Ф. Шаталова, контроль та оцінювання знань 
поєднується з самоконтролем та самооцінкою. Сутність його новаторства 
полягає в тому, що він щоденно оцінює знання кожного учня за допомогою 
опорних сигналів та різноманітних форм усного опитування. 
Незадовільних оцінок він не виставляє і оцінює відповіді на будь-які 
питання, чи види навчальної діяльності учня (розв’язання задач, парний 
взаємоконтроль, магнітофонна відповідь, та ін.). Як наслідок такої системи 
учні мають тільки позитивні оцінки.  

Ш.О. Амонашвілі запроваджує багатосторонню оцінку праці учнів 
на уроці з позиції оптимізації їх віри у власні сили. Оцінка як результат, на 
його думку, може виражатись у різних формах, а не лише балом 
(схваленням, коротким судженням, оцінним висловлюванням, судженням). 
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Відомий керівник школи і педагог М.П. Щетинін, запроваджуючи 
нову організацію навчального процесу – занурення (один предмет 
вивчається декілька днів поспіль), підводить учнів до контролю та 
самоконтролю. У його школі практикується виставляння оцінок у кінці дня 
на фоні аналізу підсумків роботи кожного учня. Такий аналіз дисциплінує, 
дає правильне уявлення про необхідний рівень знань, виробляє адекватну 
самооцінку своїх навчальних можливостей з тих чи інших предметів [4]. 

 
Комплексна система визначення рівнів навальних досягнень у поєднанні з 
диференційованими критеріями за 12-ти бальною шкалою оцінювання 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Загальні критерії оцінювання навчальних 
досягнень 

1 учень може розрізняти об'єкт вивчення і 
відтворити деякі його елементи 

2 учень фрагментарно відтворює незначну 
частину навчального матеріалу, має нечіткі 
уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність 
елементарно викласти думку 

І. 
Початков

ий 

3 учень відтворює менше половини 
навчального матеріалу; з допомогою вчителя 
виконує елементарні завдання 

4 учень знає близько половини 
навчального матеріалу, здатний відтворити 
його відповідно до тексту підручника або 
пояснення вчителя, повторити за зразком 
певну операцію, дію 

5 учень розуміє основний навчальний 
матеріал, здатний з помилками й неточностями 
дати визначення понять, сформулювати правило 

ІІ. 
Середній 

6 учень виявляє знання й розуміння 
основних положень навчального матеріалу. 
Відповідь його правильна, але недостатньо 
осмислена. З допомогою вчителя здатний 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати та 
робити висновки. Вміє застосовувати знання при 
розв'язуванні задач за зразком 

ІІІ. 
Достатній 

7 учень правильно, логічно відтворює 
начальний матеріал, розуміє основоположні 
теорії і факти, вміє наводити окремі власні 
приклади на підтвердження певних думок, 
застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, частково контролює власні навчальні 
дії 
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8 знання учня є достатньо повними, він 
вільно застосовує вивчений матеріал у 
стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, 
встановлювати найсуттєвіші зв'язки між 
явищами, фактами, робити висновки, загалом 
контролює власну діяльність. Відповідь його 
повна, обґрунтована, але з деякими неточностями 

9 учень вільно володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в дещо змінених 
ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати 
інформацію, використовує загальновідомі 
докази у власній аргументації 

10 учень володіє глибокими і міцними 
знаннями, здатний використовувати їх у 
нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає 
окремі цілі власної навчальної діяльності, 
критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї 

11 учень володіє узагальненими знаннями з 
предмета, аргументовано використовує їх у 
нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело 
інформації та аналізувати її, ставити і 
розв'язувати проблеми. Визначає програму 
особистої пізнавальної діяльності; самостійно 
оцінює різноманітті життєві явища і факти, 
виявляючи особисту позицію щодо них 

ІV. 
Високий 

12 учень має системні, дієві знання, виявляє 
неординарні творчі здібності у навчальній 
діяльності, вміє ставити і розв'язувати проблеми, 
самостійно здобувати й використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї. 
Розвиває обдарування і нахили 

Реформування загальної середньої освіти передбачає переорієнтацію 
процесу навчання на розвиток особистості учня, його основних компетенцій. 
Компетенція — загальна здатність, що будується на знаннях, досвіді, 
цінностях, що набуті завдяки навчанню. Поняття компетентності не 
зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і 
якостей особистості [4]. 

У «Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти" виділені основні групи компетенцій: 

 соціальні, пов'язані з готовністю брати на себе відповідальність, бути 
активним у прийнятті рішень, у суспільному житті, у врегулюванні 
конфліктів тощо; 

 полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, 
взаємоповаги до їх мови, релігії, культури тощо;  
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 комунікативні, що передбачають опанування важливим у роботі 
суспільному житті усним і писемним спілкуванням, оволодіння мовами; 

 інформаційні, що зумовлені зростанням ролі інформації у сучасному 
суспільстві й передбачають інформаційними технологіями, вміннями здобу 
шин осмислювати і використовувати різноманітну інформацію; 

 саморозвитку та самоосвіти, що пов'язані :і ми і готовністю постійно 
навчатися як у професійному відношенні, так  і в особистому та суспільному 
житті; 

 компетенції, що реалізуються у прагненні й здатності до раціональної 
продуктивної, творчої діяльності [5]. 

Контроль успішності – багатогранндає можливість кожному вчителю 
проявити творчість в його професійній діяльності. 
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Педагогічне проектування і діагностика в умовах профільного 
навчання 

А.П. Самодрин 
Термін «педагогічне проектування» уперше ввів в науковий обіг 

А.С. Макаренко: «проектування особистості як продукту виховання 
повинне протікати на засадах замовлення суспільства» [1, с. 169].  

Проект (лат.) – задумка, план [2, с. 1061].  
Для цього потрібна стандартна програма особистості й індивідуальні 

доповнення до неї, що відповідатимуть віку й індивідуальним 
особливостям вихованця. Але, всебічне виховання – не арифметична сума 
виховання за напрямами всебічності, а дещо інше… Теорія діяльнісного 
підходу та профільне навчання підвели нас сьогодні до проблеми 
педагогічного проектування особистості з наданням  унікальної 
можливості здійснювати виховання, навчання і розвиток поблизу 
індивідуального профілю особистості – індивідуального стилю 
(Є.О. Клімов) [3].  

Профільне навчання в ідеалі – масова технологія, яка сьогодні 
найближче за інші підступилася до особистості: реалізує правило 
паралельної педагогічної дії; забезпечує єдність виховання і життя дітей; 
відповідає сучасним історичним викликам [4, с. 56 – 58]. 

Предметна освіта вимагає все досконалішого ущільнення знань, 
диференціації навчання, профільно-професійного супроводу людини й 
органічного «поєднання у змісті освіти загальноосвітньої та фахової 
складових відповідно до освітніх рівнів та особливостей регіонів України», 
а також удосконалення теорії профільного навчання [5]. 

Комплексний план дій з розвитку освіти в Україні на 2008-2011 рр. 
передбачає створення регіональних програм впровадження профільного 
навчання, що, власне, ставить «нову» проблему – організація педагогічної 
системи регіону. Сьогодні зроблені певні кроки з розвитку теорії 
профільного навчання, які надають можливості сучасному керівникові освіти 
практичної допомоги в галузі профільного школознавства (Н. Бібік, 
І. Зайченко, В. Рибалка, С. Сисоєва, П. Сікорський, Я. Цехмістер, Н. Шиян, 
О. Ярошенко та ін.).  

Проте, питання проектування траєкторії особистості в умовах 
профільного навчання в регіоні поки що є недовершеним і не дає 
можливості сучасній школі перейти до його належного практичного 
застосування, на це є низка причин. 

Насамперед, виховна функція профільного навчання делегована 
великій кількості суб’єктів впливу – виховних ланок, що, власне, і мусить 
передбачити сучасна школа на профільних засадах, реалізуючи зміст 
профільної освіти.  

Про розуміння й уточнення окремих категорій щодо проектування 
траєкторії особистості в умовах профільного навчання та здійснення 
діагностики йтиметься в даній роботі. 
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Профільна школа – інституціональна форма, що реалізує профільне 
навчання як засіб диференціації й індивідуалізації навчання в межах єдиного 
освітнього простору. Навчання і освіту об’єднає навчально-освітній простір. 

Навчально-освітній простір регіону – механізм організації «системи 
профільного навчання» на засадах синтезу «структури   простору» і 
«функції структури», передбачає систему навчально-освітніх комплексів 
«школа – ВНЗ – соціальний інститут». 

Моделювання навчально-освітнього простору потребує регіон як 
систему привести до поняття «біосферний регіон» і передбачити його 
стратегію. Регіон має детерміновану дискретність-неперервність освіти й 
поліморфність знання одночасно. Тому кожна ланка території регіону 
набуває певної ціннісної ознаки як елемент навчально-когнітивного 
простору  з певною кореляцією як у межах регіону,  так і в межах будь-
якого іншого середовища.  

Профільне навчання – профільно-диференційована планомірна, 
організована, спільна двостороння діяльність учителів і учнів, спрямована 
на свідоме, міцне й глибоке опанування останніми  системи профільно-
орієнтованих знань, умінь і навичок; передбачає системну організацію як 
неперервний ланцюг гармонізованих проявів особистості в умовах регіону, 
яку реалізує педагогічна система.  

Педагогічна система є сукупністю елементів, взаємодія яких 
призводить до більш високого ступеня організації процесу учіння, формує 
«резонансну» педагогічну дію як диференційований індивідуально-
особистісний супровід категорії учнів у педагогічному полі (поле певної 
педагогічної діяльності), що в подальшому формує складену як профіль 
регіону функцію пізнання, мислення, певну свідомість, функцію прогресу 
регіону. У результаті процесу профільного навчання  й виховання із 
соціуму регіону «видобувається» педагогікою (як об’єкт, ціль) певне 
особистісно зорієнтоване (що суб’єктивується індивідуально), споріднене 
попередньому, але добудоване, нове – профільність. 

Навчальний профіль визначається добором предметів і змістом 
навчання, передбачає профільно-диференційоване навчання, становить 
варіант освіти – зміст профільної освіти. 

Зміст профільної освіти – це система наукових знань, умінь і 
навичок, оволодіння якими забезпечує формування  в учнів наукового 
світогляду, умови особистісно-орієнтованої перетворюючої діяльності, 
спрямованої на відтворення, і розвиток людини культури на засадах 
генетичної програми особистості: всебічний розвиток розумових, фізичних 
здібностей та системи емоційно-ціннісних відносин до світу як до 
багатокомпонентного об’єкту, а також розвиток профільно-
диференційованих інтересів із метою максимальної соціалізації та творчої 
самореалізації особистості. 

До головних чинників реалізації змісту профільної освіти ми 
віднесли: 
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 1) Комплексний системний підхід до побудови змісту освіти як 
єдиного контексту активної частини траєкторії становлення й розвитку 
суспільства, творчої особистості в ньому, культури.  

2) Виховання людини, здатної впливати на власну освітню 
траєкторію, співставляючи її з національними й загальнолюдськими 
цінностями.  

3) Взаємообумовлюючий характер діяльнісного, ціннісно-
смислового та компетентнісного підходів при побудові змісту профільної 
освіти.  

4) Реалізація особистісно-орієнтованого змісту освіти на засадах 
генетичної програми людини.  

Сучасна школа в ідеалі – вмістилище програм (з навчальних 
предметів, з позанавчальної діяльності за інтересами, з професійної 
орієнтації тощо) потребує довершеної діагностики, адже повинна мати 
справу з інноваціями (трансцендентним, творчістю, гностиком та ін.) як 
серед учнів, так і серед вчителів. 

Педагогічна діагностика – система критеріїв щодо оцінювання 
педагогічної системи в цілому, діяльності всіх учасників навчально-
виховного процесу і кожного зокрема. За умови впровадження особистісно 
зорієнтованих програм вимоги до оцінювання досягнень учнів набувають 
виключного значення. Правильна процедура педагогічної діагностики – 
запорука вдалого цілепокладання і високої ефективності навченості, 
вихованості, розвитку особистості – успішності досягнення мети 
конкретним учнем.  

Сучасна школа – школа шкіл самоорганізації особистості, проте має 
певну типологію, діє як синтез синтезу, злагоджений механізм – 
природовідповідна педагогічна система: є сукупністю елементів, взаємодія 
яких призводить до більш високого ступеня організації процесу учіння, 
формує «резонансну» педагогічну дію як індивідуально-особистісний 
супровід категорії учнів у педагогічному полі (поле певної педагогічної 
діяльності), що в подальшому формує складену як профіль регіону 
функцію пізнання, мислення, певну свідомість, функцію прогресу регіону.  

Педагогічна система складається з таких компонентів: 
1) сукупність людей, які беруть участь у процесі учіння;  
2) сукупність необхідних знань – предмет учіння; 
3) сукупність людей, які роблять знання доступними для вжитку; 

4) наявність компонентів управління системи. 
Продуктивність навчального процесу досягається цілеспрямованим 

особистісно зорієнтованим проектуванням – складанням робочих 
навчальних програм для процесу профільного навчання. Кожний предмет 
реалізується через відповідну логіку його подання – передбачає навчальні 
модулі, які відповідають за змістом, методами, формами завданню 
якнайліпше досягти ціль школи в контексті цілі кожного суб’єкту її 
розвитку. 
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У стані профільного навчання виділяємо такі ланки профільності як:  
1) профільна розвідка – переважно в початковій школі;  
2) допрофільна підготовка – основна школа;  
3) профільно-професійна підготовка – старша школа й ВНЗ 

(зокрема). 
Профільна розвідка передбачає створення моделі регіональної 

системи освіти на рівні забезпечення: материнська школа, дошкільна 
загальна або спеціальна підготовка з вибором навчального закладу, групи, 
класу, вчителя, вихователя, т’ютора тощо відповідно до програми розвитку 
території регіону. Критерієм оцінки роботи початкової школи є стан 
сформованості аморфних пізнавальних інтересів і поряд частково – 
широких пізнавальних інтересів в світлі відносин до світу як до 
багатокомпонентної системи. 

Допрофільна підготовка ведеться в основній школі, яка діє за 
принципом колективно розподіленої особистісно-орієнтованої навчальної 
діяльності. У виховному середовищі основної школи змодельовані 
діяльності, характерні для конкретного регіону, в організації навчання 
враховані особливості регіону. Ураховані також особливості організації 
інтенсивності  навчання – максимально наближено запит учня до 
пропозиції школи. Основна школа діє в максимально зближеному 
педагогічному середовищі разом із початковою школою  (кількома 
початковими школами й до них прилученими старшими ланками 
дошкільної освіти), системою позашкільної освіти.  

Критеріями оцінки роботи основної школи є: стан сформованості 
широких пізнавальних інтересів (з елементами стрижневих); адекватність 
особистісного  вибору подальшому навчанню в старшій ланці школи; 
мінімізація емісії учасників профільно-галузевого навчання. 

Профільна підготовка організовується в старшій ланці школи на 
засадах: глибокої й всебічної психодіагностики особистості учня, карти 
пропозицій із боку системи професійного навчання регіону й «центру» (із 
боку ВНЗ тощо), вимог професійної готовності (кваліфікації), оцінки й 
самооцінки можливостей навчатися, дослідження запасних і резервних 
траєкторій профільно-професійної підготовки, думки батьків, учителів, 
друзів. Критерієм оцінки діяльності старшої школи є її місце в 
професійній підготовці фахівців (рейтинг школи), досягнення випускників 
саме у вибраній галузі, професії тощо. Посилення особистісно-
орієнтованої освіти для конкуренто-здатності на ринку професійних кадрів 
є завданням педагогічному колективу профільної школи в цілому. 

 Школа є складовою системи педагогічного супроводу виробництва 
кадрового ресурсу виробничого потенціалу регіону й від соціалізації її 
випускників насамперед має залежати її фінансовий бюджетний 
канал.  

Навчальний профіль – найголовніший чинник проектування 
навчально-виховного процесу в профільній школі, визначається арсеналом 
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дидактичних засобів (мета навчання, методи навчання, форми навчання, 
форми організації навчальної діяльності) та насамперед змістом освіти, що 
«протікає» в ньому через «рамку особистості» як профільний навчальний 
процес, що має філософію освіти, предмети ентропійного ряду (фізика, 
біологія, хімія тощо) і предмети антиентропійного ряду (історія, 
суспільствознавство, економіка, мистецтво тощо). 

 Навчальний профіль – сукупність змістових елементів діяльності 
людини інтелектуального й прикладного характеру, які дозволяють на 
засадах поєднання ланок загальноосвітньої й професійної підготовки в 
середній школі здійснити супровід певної категорії учнів у напрямі 
спектру («спорідненості») професій для «особистісно-професійно-
соціального самовизначення». Таке «сходження «до професії відбувається 
як «потік» навчання: «ремесло-технологія-наука».  

Таким чином, «профіль», «профільна спрямованість» навчання, це, 
насамперед, орієнтованість (здатність) особистості обійняти певну сферу 
діяльності людини, до якої належить «тип спектру» («спорідненість») 
професій, які у свою чергу відповідають (належать) певним «видам-
профілям взаємодії» «людини й світу». Досить прийнятною для 
проектування профілю є класифікація взаємодії людини й світу 
Є.О. Клімова («людина – світ» – автор) за типами спектрів відносин: 
«людина–людина», «людина–природа», «людина–техніка», «людина–
знак», людина–художній образ» [6]. 

Стрижнем такої взаємодії ми бачимо певну «суперпозицію» відносин, 
які в сукупності характерні для кожної людини зокрема в певному 
співвідношенні. У свою чергу, для кожного учня профільної школи «5-ти 
компонентна сукупність відносин» реалізується як співвідношення 
(взаємообумовленість) «інтелектуальна діяльність–прикладна діяльність», 
спроектована як неперервність «ремесло–технологія–наука». Один із п’яти 
(запропонованих Є.О. Клімовим) напрямів супроводить учня профільною 
траєкторією навчання з найбільш вираженою в даній особистості здатністю 
саме до «цієї» профільної траєкторії, доповненої іншими як співдіяльностями 
– складе індивідуальний стиль (за ієрархією), тобто здатність діяти в спектрі 
відносин «людина – світ» провідною діяльністю – власною певною системою 
відношень до світу на конкретному етапі життя. Це діяльнісне доповнення, 
«крім видового» відтінку, носить і родовий – як взаємодію в складі категорії 
учнів: навчальної групи, класу (спорідненість провідних діяльностей). 

Необхідною умовою реалізації навчально-виховного процесу 
профільної школи є цільовий супровід (постановка освітньої мети), який  
реалізується як активна фаза в таких «змістах-обсягах» (5-й клас): 
натурфілософський компонент змісту профільної освіти, знання про 
людину й суспільство. Цим виявляється зокрема намір профільної школи 
сприяти гуманізації освіти через створення умов зорієнтованості змісту 
освіти антропософським знанням на цінності вітчизняної й світової 
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культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу і їх 
носієві – людині. 

Перебування учня в старшій ланці профільної школи завершується 
своєрідним людиносвітознавством. Теоретико-ідейну основу суспільних 
наук становлять прогресивні надбання світової й національної світоглядної 
культури на засадах множини думок та врахування інваріантності 
соціального вибору особи. Теоретико-практичні засади такого змісту 
слугуватимуть виробленню людиною своєї світоглядної культури для 
пошуку власного смислу життя – творення молодими сучасниками власної 
думки.  

Тектологія освіти (циклічність, концентричність, етапність, 
системність, протяжність, дискретність і т. ін.) передбачає  завдання 
побудови дидактичної клітини як будівельного матеріалу навчального 
предмета. У цьому контексті (моделювання ядра змісту навчання 
профільної школи) доцільно скористатися підходом Б.М. Кедрова щодо 
ґенези наук (природничі – гуманітарні – технічні) для розуміння сутності 
організації «профілізації ядра» змісту освіти профільної школи [7]. 

Підсилення (переструктурування) певної наукової галузі (однієї з 3-
х) в «освітній триєдиній сполуці» обумовлює переструктурування інших 
двох на засадах інтеграції (укрупнення-згортання за М. Ердієвим) 
дидактичних одиниць і диференціації змісту (подрібнення дидактичних 
одиниць – розгортання змісту освіти), доповненості. Підкреслимо, що «не 
скороченням числа змістових» елементів, а лише «згорнутістю-
розгорнутістю» маємо оперувати для побудови стрижневого змісту 
освіти профільного навчання. У зв’язку із цим, структура ядра змісту 
навчання профільної школи матиме такий вигляд (рис. 1). При цьому 
взаємодія в складі «категорії учнів» (5–9 класи) виховує «категорію» 
результуючої діяльності (стан, рівень освіти) – перетин інтелектуальної і 
прикладної діяльності в напрямі добудови індивідуальної діяльності – 
індивідуального стилю. Профільне навчання, таким чином, буде 
наростаючою тенденцією, «акме»  якої відповідає 16–20 рокам учня, 
притаманне в більшій мірі старшій ланці школи, ліцею, коледжу тощо.  

Профільне навчання у середній школі може протікати як: 
профілізоване, допрофільне, профільне. Профілізоване навчання буде 
наділене актами аморфної (спорадичної) профорієнтації.  

 
 
 
 
    
 
 
 

Рис. 1. Ядро змісту навчання профільної школи. 
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Допрофільне профілізоване навчання реалізується впродовж таких 
етапів: переважно 5–7 класи – профорієнтація – учень вибирає 
«допрофіль» за засадах прикладної навчальної діяльності, забезпеченої 
предметно; переважно 8–9 класи – профстабілізація дозволяє вибір 
навчального профілю в старшій школі.  

З 10 класу – профільне  навчання – професійно-орієнтований 
стабільний навчальний процес школи – вибраний учнем «спектр – 
спорідненість» професій забезпечується предметно. Будь-який предмет 
навчального профілю містить усі елементи соціального досвіду в різному 
стані «згорнутості-розгорнутості» наукового знання. Будь-яка освітня 
галузь профільної школи, у свою чергу, буде наділена такою ж 
властивістю, як «універсальністю».  

Отже, предметний зміст однієї з п’яти галузей навчання в основній 
ланці профільної школи, за Є.О. Клімовим, вміщуватиме «все про все» в 
різноманітних співвідношеннях, на різних рівнях освіти й т. ін.  

У свою чергу, кожний предмет профільної школи (активна 
траєкторія розпочинається з 5-го класу як допрофільне навчання), з 10-го 
класу – у складі профільного навчання – матиме структуру: «знання про 
світ і способи діяльності», «знання про способи здійснення профільної 
діяльності», «досвід здійснення способів профільної діяльності» (синтез: 
досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісної діяльності).  

«Зміст профільної освіти» і «навчальний предмет профілю» 
співвідносяться як «ціль» і «засіб». Тому кожний навчальний предмет 
профілю можна інтерпретувати, виділивши й наділивши певними ознаками 
«основу» і «предикат» предмета. У процесі профільного навчання 
розв’язується «подвійна» дидактична задача – реалізувати «наукові 
знання» і «способи діяльності» у контексті з «профільними науковими 
знаннями» і «профільними способами діяльності», або ж – навіть потрійна.  

 При об’єднанні навчальних предметів за їх провідними 
компонентами в профільній школі можуть виникати нові предмети. Проте, 
наголосимо, працюючи із традиційним планом навчання, затвердженим 
державою, профільне проектування в рамках предмету дозволяє 
вирішувати основну задачу профільної школи – за найменших затрат 
отримати найкращий результат. У залежності від провідного компоненту, 
кожний предмет профілю може бути розглянутим під кутом даного 
підходу. Для умов профільного навчання класифікація предметів із 
різними провідними компонентами таке:  

1тип – предмети із провідними компонентами «наукові знання». 
2тип – предмети із провідним компонентом «профільні наукові 

знання». 
3тип – предмети із провідним компонентом «способи здійснення 

профільної діяльності». 
У цілому, дидактична конструкція кожного предмета профільної 

школи складе певну структуру (рис. 2).  
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Рис. 2. Дидактична конструкція навчального предмета профільної школи. 

 
Модель навчання – наповнення процесу навчання видами діяльності 

вчителя й учнів. Моделі навчання  реалізуються в залежності від етапів 
процесу навчання й типів предметів. Модель навчання залежить від шляху 
пізнання: від абстрактно-теоретичного до конкретного або від конкретно-
емпіричного до абстрактно-теоретичного. Пояснимо дії моделей навчання 
для різних типів предметів. 

1. Для 1 типу: предмети із провідними компонентами «наукові 
знання». 

1) Етап процесу навчання: ознайомлення із фрагментом змісту освіти. 
Передбачає ознайомлення із фрагментом змісту освіти:  

а) через поставлену вчителем проблему; 
б) через вирішення учнями наскрізної задачі як складеної проблеми в 

процесі шкільного навчання або на певному його відрізку. 
2) Етап процесу навчання: застосування змісту освіти в навчальній 

практиці. Передбачає виконання завдань, вправ, що відтіняють 
загальнолюдські потреби.  

3) Етап процесу навчання: використання змісту освіти в життєвій 
практиці.  

 Використання змісту освіти в продуктивній праці. 
2. Для 2 типу: предмети із провідним компонентом «профільні наукові 

знання». 
Етап процесу навчання: ознайомлення із фрагментом змісту освіти. 

Передбачає глибоке  ознайомлення з науковими знаннями і певне 
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усвідомлення їх суспільної значущості на рівні сформованості профільних 
інтересів аж до оволодіння практичною діяльністю. 

Повідомляються додаткові знання про способи здійснення практичної 
діяльності в залежності від ступеня професійного самовизначення учня та 
умов реалізації. 

1) Етап процесу навчання: застосування змісту освіти в навчальній 
практиці. 

Передбачає виконання завдань, вправ, що відтіняють профільно-
диференційовані інтереси учнів: відпрацювання техніки дій, освоюються 
вимоги до темпу, ритму, сили рухів, тренується система дій тощо. 

2) Етап процесу навчання: використання змісту освіти в життєвій 
практиці.  

Використання вмінь у професійній діяльності – робітничій. Часткове 
використання вмінь у праці дорослих, у суспільній роботі, у дослідницькій 
науковій роботі малої академії наук тощо. Пред’явлення творчих доробок. 

3. Для 3 типу: предмети із провідним компонентом «способи 
здійснення профільної діяльності». 

1) Етап процесу навчання: ознайомлення із фрагментом змісту 
освіти.  

Пред'явлення змісту освіти про способи здійснення профільної 
діяльності в продуктивній праці. Передбачає знання й початкові вміння із 
начал професії. Передбачає також глибоке  усвідомлення суспільної 
значущості вибраної професійної спрямованості на рівні сформованості 
професійних інтересів. 

2) Етап процесу навчання: застосування змісту освіти в навчальній 
практиці. 

Передбачає виконання завдань, вправ, що відтіняють способи 
здійснення профільної діяльності: відпрацювання техніки дій, технології, 
тренується система дій тощо. Моделюються життєві ситуації.  

3) Етап процесу навчання: використання змісту освіти в життєвій 
практиці.  

Використання вмінь у професійній діяльності, у суспільній роботі, у 
дослідницькій науковій роботі малої академії наук тощо. Пред’явлення 
творчих доробок. Реалізується запит учня на уточнення вмінь, вироблення 
стилю діяльності, підходу, навичок і звичок. 

До «комплексу основних практичних знань і вмінь» віднесемо набір 
освітньо-кваліфікаційних характеристик профільних досягнень учня в 
середній школі із предметів профілю. 

«Комплекс допоміжних знань і вмінь» є доповненням до провідного 
компонента предмета, відіграє компенсативну (допоміжну) функцію, а саме 
дозволяє профілювати й соціалізувати цей предмет. У складі «комплексу 
допоміжних знань і вмінь» можуть бути: міжнаукові знання (філософія, 
методологія, логіка, історія); міжпредметні профільні знання – знання з 
різних предметів даного профілю; міжпредметні обслуговуючі знання – певні 
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допоміжні знання змісту освіти загальної школи для супроводу провідного 
компоненту; оцінювально-психологічні знання – дозволяють рівновагу й 
здоровий спосіб навчальної діяльності, відповідність дидактичних ланок 
навчання умові реалізації. 

Профільна діяльність передбачає певні засоби реалізації: наукові й 
прикладні способи діяльності й певні форми організації процесу навчання. 
Так у навчальні предмети «другого типу» безумовно надходять наукові 
знання, але вони, на відміну від предметів «першого типу», становлять 
предикатну частину – є допоміжним фоном. Щодо предметів «третього 
типу», то їх основу складуть прикладні профільні знання й уміння й, 
насамперед, – продуктивні вміння.  

Для уніфікації побудови сучасного уроку використаємо 
загальнодидактичні етапи уроку (організаційний; перевірки домашнього 
завдання; всебічної перевірки ступеню засвоєння змісту навчального 
матеріалу; підготовки до активного й свідомого засвоєння нового 
навчального матеріалу; засвоєння нового навчального матеріалу; перевірки 
розуміння й корекції засвоєння учнями нового навчального матеріалу; 
повідомлення підсумків уроку; інформації про домашнє завдання, 
інструктажу щодо його виконання), впровадження яких у співвідношенні з 
вище згаданими формами організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 
дозволять побудову дидактичних ланок уроку. Таким чином,  установлення 
на кожному етапі уроку певної навчальної мети, порції змісту освіти, методу 
навчання і є власне формою організації навчально-пізнавальної діяльності –  
«певним дидактичним квантом», дидактичною ланкою уроку. 

Виходячи зі структури профілю, збудованого на засадах об’єднання 
навчальних предметів за їх провідними компонентами, згідно назв 
загальнодидактичних етапів уроку, домінуючим завданням щодо присутності 
й тривалості тієї чи іншої ланки у світлі наскрізної навчальної мети, у 
контексті провідної діяльності, урок як основна організаційна форма 
навчання профільної школи матиме відповідну організаційну основу – 
«провідну дидактичну ціль». Це дозволило визначити типи уроків для 
здійснення профільного навчання: 

Тип 1 – уроки засвоєння наукових знань і знань про способи діяльності 
академічного й прикладного характеру. 

Тип 1.1 – уроки формування наукових знань і знань про способи 
діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 1.2 – уроки формування й удосконалення наукових знань і знань 
про способи діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 1.3 – уроки закріплення наукових знань і знань про способи 
діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 1.4 – уроки закріплення й систематизації наукових знань і знань 
про способи діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 1.5 – уроки удосконалення, закріплення й систематизації наукових 
знань і знань про способи діяльності академічного й прикладного характеру. 
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Тип 1.6 – уроки узагальнення й систематизації наукових знань і знань 
про способи діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 1.7 – уроки систематизації наукових знань і знань про способи 
діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 2 – уроки засвоєння профільних наукових знань і знань про 
способи здійснення профільної діяльності академічного й прикладного 
характеру. 

Тип 2.1 – уроки формування профільних наукових знань і знань про 
способи здійснення профільної діяльності академічного й прикладного 
характеру. 

Тип 2.2 – уроки формування й удосконалення профільних наукових 
знань і знань про способи здійснення профільної діяльності академічного й 
прикладного характеру. 

Тип 2.3 – уроки закріплення профільних наукових знань і знань про 
способи здійснення профільної діяльності академічного й прикладного 
характеру. 

Тип 2.4 – уроки закріплення і систематизації профільних наукових 
знань і знань про способи здійснення профільної діяльності академічного і 
прикладного характеру. 

Тип 2.5 – уроки удосконалення, закріплення й систематизації 
профільних наукових знань і знань про способи здійснення профільної 
діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 2.6 – уроки узагальнення й систематизації профільних наукових 
знань і знань про способи здійснення профільної діяльності академічного й 
прикладного характеру. 

Тип 2.7 – уроки систематизації профільних наукових знань і знань про 
способи здійснення профільної діяльності академічного й прикладного 
характеру. 

Тип 3 – уроки засвоєння прикладних практичних способів здійснення 
профільної діяльності. 

Тип 3.1 – уроки формування прикладних практичних способів 
здійснення профільної діяльності. 

Тип 3.2. – уроки формування й удосконалення прикладних практичних 
способів здійснення профільної діяльності. 

Тип 3.3 – уроки закріплення прикладних практичних способів 
здійснення профільної діяльності. 

Тип 3.4 – уроки закріплення й систематизації прикладних практичних 
способів здійснення профільної діяльності. 

Тип 3.5 – уроки удосконалення, закріплення й систематизації 
прикладних практичних способів здійснення профільної діяльності. 

Тип 3.6 – уроки узагальнення й систематизації прикладних практичних 
способів здійснення профільної діяльності. 

Тип 3.7 – уроки систематизації прикладних практичних способів 
здійснення профільної діяльності. 
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Тип 4 – уроки творчого застосування академічних способів здійснення 
профільної діяльності. 

Тип 5 – уроки творчого застосування прикладних способів здійснення 
профільної діяльності. 

Тип 6 – уроки діагностичного контролю й корекції засвоєння змісту 
освіти. 

Тип 6.1 – уроки діагностичного контролю й корекції засвоєння 
наукових знань і знань про способи діяльності академічного й прикладного 
характеру. 

Тип 6.2 – уроки діагностичного контролю й корекції засвоєння 
профільних наукових знань і знань про способи здійснення профільної 
діяльності академічного й прикладного характеру. 

Тип 6.3 – уроки діагностичного контролю й корекції засвоєння 
прикладних способів здійснення профільної діяльності. 

Тип 6.4 – уроки діагностичного контролю й корекції комплексного 
застосування наукових знань (загальних і профільних) та знань про способи 
здійснення профільної діяльності академічного та прикладного характеру, 
профільних умінь і навичок. 

Тип 6.5 – уроки діагностичного контролю й корекції творчого 
застосування наукових знань, способів здійснення профільної діяльності 
академічного й прикладного характеру. 

Отже, профіль – головний чинник проектування навчально-виховного 
процесу в профільній школі, становить сукупність змістових елементів 
діяльності людини інтелектуального й прикладного характеру, забезпечує 
«потік» навчання «ремесло – технологія – наука».  

1. Профільна спрямованість навчання – зорієнтованість на здатність 
особистості обійняти певну сферу діяльності людини, до якої належить «тип 
спектру» (її) професій. 

2. Профіль супроводить учня профільною траєкторією навчання – з 
найбільш вираженою в даній особистості здатністю саме до «цієї» профільної 
траєкторії, доповненої іншими як співдіяльностями. 

3. У профільній школі діє цільовий супровід: натурфілософський 
компонент змісту профільної освіти, знання про людину й суспільство. 
Натурфілософський компонент профільної школи є методом упровадження 
логіки природи в логіку життя. Компонент «Знання про людину й 
суспільство» передбачають  цілеспрямованість до ноосферного мислення, у 
культуру біосферного людства. Полігоном для повідомлення екологічного 
імперативу слугує регіон – довкілля.  

4. Ядро змісту навчального профілю: знання про світ і способи 
діяльності, знання про способи профільної діяльності, досвід здійснення 
способів профільної діяльності. Загальний абрис змісту профільної освіти 
повторює абрис клітини змісту профільної освіти. Зміст профільної освіти й 
навчальний предмет профілю співвідносяться як «ціль» і «засіб».  
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5. У навчальних предметах із певним провідним компонентом 
реалізація нового змісту може здійснюватись на загальному або 
поглибленому рівні, а також на зверхнормативному рівні.  

6. Основа предмета видозмінюватиметься в залежності від функції 
навчального предмета в складі профілю, нестиме відповідний зміст у згоді із 
провідним компонентом і матиме певний предикат.  

7. Профільна діяльність передбачає певні засоби реалізації: наукові й 
прикладні способи діяльності й певні форми організації процесу навчання. 
Урок – головна організаційна форма профільного навчання. 

*** 
Встановлення і уточнення категорій профільного навчання поглиблює 

антропологічний підхід до проблеми виховання і розвитку особистості, в 
«значній мірі її відродження залежати від невідомих нам законів появи 
великих особистостей» (4.07.1890 р., м. Кременчук. Лист В.І. Вернадського 
до дружини). Проектування профільного навчання  є процес «регіонально 
заземлений». У 1921 р. М.С. Грушевський підкреслював недосконалий поділ 
України на губернії й повіти, що залишається переважно й на даний час 
(заважає регіональному підходу до системи освіти). Він пропонує здійснити 
«поділ на землі, більші від повітів, а менші від губерній». В їх рамках, на 
думку державотворця, розвивалось би те широке громадське 
самоврядування, котре має «має на оці проект нашої конституції», будуючи 
нову Україну на основах децентралізації й полишаючи центральній 
виконавчій владі «справи, які зістаються поза межами діяльності установ 
місцевої і національної самоуправи, або дотикають цілої республіки». Треба 
отже «намацати й відокремити сі райони, а тоді й губернії й уїзди тратять 
всяку причину свого існування» [10, с. 215-216]. Справа за нами…  
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Реалізація завдань природознавства та оцінювання знань у профільній 
школі  

Н.В. Корягіна 
Входження української освіти в європейський освітній простір 

потребує реформування всіх її ланок, насамперед загальної середньої 
освіти, яка функціонуватиме як профільна. Основні завдання профільного 
навчання націлюють педагогів на створення умов для розвитку інтересів та 
здібностей учнів старшої школи, забезпечення умов для їхнього 
професійного самовизначення, формування різноманітних компетенцій 
учнів, забезпечення зв’язків між загальною середньою і професійною 
освітою відповідно до обраного профілю [6]. 

У процесі профільного навчання педагогам слід використовувати 
диференційний підхід, який забезпечує: досягнення кожним учнем 
соціально-необхідного рівня загальноосвітньої підготовки не нижчого від 
державного стандарту; задовольняє індивідуальні запити дітей, батьків 
(осіб, які їх замінюють) у диференційованому навчанні, поглибленому 
оволодінні знаннями, ранній допрофесійній спеціалізації та обраній 
профільній підготовці створенням оптимальних умов для самореалізації 
особистості. 

Пріоритетним напрямком вітчизняної освіти є особистісно 
орієнтована освіта образу природи як особистісно значимої системи знань 
про природу [2, с 14]. 

Загальною метою шкільної природничої освіти є формування 
цілісної природничої картини світу, при цьому провідну роль відіграють 
усі групи компетентностей та їх сполучення між собою в процесі навчання. 
Дисципліни природничого циклу надають можливість учням практично 
застосовувати здобуті знання про природу, користуватися джерелами 
інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її, виховувати 
національно свідомого громадянина-патріота, дбайливого господаря, 
гуманіста, людини, яка бережно ставиться до природи та докладає зусиль 
для збереження природних ресурсів. 
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Рис.1. Функціональне призначення шкільних природничих дисциплін 

 
Профільна освіта орієнтує школярів на розвиток вміння постійно 

самонавчатись, вирішувати життєві завдання успішно здійснювати свою 
життєдіяльність в усіх її проявах та життєтворчість. 

При втіленні в життя основних завдань профільного навчання 
науковцями, методистами, вчителями окреслюється ряд проблем. 

1. Проблемою залишається профільне наповнення змісту навчання 
природничих дисциплін. Потрібно створювати й експериментально 
випробовувати такі варіанти навчального плану, в яких рівні засвоєння 
матеріалу та опанування змісту певних предметів мали би не стабільну, а 
рухливу структуру.  

2. Невідкладним завданням є розробка профільних спецкурсів та 
факультативів з природознавства, відповідних програм, підручників, 
методик, засобів навчання, які найповніше враховуватимуть 
різнорівневість освітніх середовищ і діапазон індивідуальних потреб учнів.  

3. Залишається найголовнішою під час профільного навчання і 
проблема формування, розвитку й засвоєння ключових понять. У цілому 
процес формування теоретичних знань з природознавства має спіральну 
структуру, характерною особливістю якої є те, що вихідні теоретичні 
поняття і положення мають перебувати у колі зору учнів упродовж 
вивчення всього навчального курсу, тоді вони будуть поступово 
розширюватися і поглиблюватися за рахунок збільшення елементів знань. 

4. Проблема формування вмінь творчого засвоєння матеріалу у 
вчителів, і, відповідно, в учнів. Ця проблема постає в зв’язку із невмінням 
здійснювати розумове опрацювання матеріалу, розвивати наукове, 
раціональне, дослідницьке мислення та експериментальні навички. 

Формування теоретичної бази 
знань і практичних навичок з 
природознавства та опанування 
певних методів і методик 
досліджень 

Формування природничо-
наукової картини світу як 
складової загально-
наукового світогляду 

Професійна орієнтація та 
пропедевтика фахової 
підготовки (профільне чи 
допрофесійне навчання) за 
природничим напрямком 

Майбутній 
громадянин 
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5. Проблема використання індивідуально та особистісно 
орієнтованих технологій, для того аби  навчання не викликало фізичне, 
психічне перенавантаження, яке шкодить здоров’ю, а формувало 
здоров’язберігаючу компетентність учнів [5]. 

Однією із умов успішного вирішення завдань профільної школи є 
диференційований підхід до організації, в першу чергу, змісту предметів 
старшої школи за рівнями засвоєння навчального матеріалу. Реалізація 
цілей диференційного підходу: 

– використання компетентнісного підходу, який передбачає 
засвоєння та використання знань, умінь, навичок набутих у процесі 
навчання; 

– особистісно діяльнісний підхід до побудови навчально-виховного 
процесу, що характеризується ціннісним ставленням, включенням 
особистого досвіду школяра в процес навчання і виховання; 

– застосування системного підходу, який орієнтує на визначення 
навчання як цілеспрямовану творчу діяльність його суб’єктів, вимагає 
розгляду системноутворюючих зв’язків мети, завдань, змісту, форм і 
методів навчання; 

– технологічний підхід для діагностичної постановки цілей, 
проектування і втілення в практику траєкторій навчання, організації 
навчального процесу із застосуванням різноманітних моделей навчання на 
певних рівнях засвоєння знань. 

– дидактичне проектування навчального процесу із врахуванням 
ступеня розвитку тих компонентів пізнавальних здібностей, які є 
специфічними для природничого профілю; 

– організація освітнього розвивального середовища (сукупність 
умов, пов’язаних з матеріально-технічним і програмно-методичним 
забезпеченням навчально-виховного процесу, яке забезпечує творчий 
розвиток особистості та ін.). 

– структурування змісту навчального предмета, яке дає змогу 
школярам вивчати його в різних темпах і на різному рівні складності; 

– конструювання навчального матеріалу залежно від вибору 
суб’єктом способів роботи з ним; 

–  використання системи оцінювання, орієнтованої на 
врахування змін, які відбуваються в суб’єктивному досвіді учнів [5]. 

Відбуваються гострі дискусії щодо визначення переліку ключових 
компетентностей учнів та методів їх оцінювання. Найбільш полемічним 
питанням у цьому ракурсі є проблема діагностування компетенцій та 
навчальних досягнень учнів профільної школи. 

Останнім часом тестування, як кваліметричний метод педагогічної 
діагностики, стало повсякденною реальністю. Сьогодні його широко 
застосовують як у вищих навчальних закладах, так і в загальноосвітніх. 
Повернення до знайомого, раніш застосованого, методу оцінювання 
результатів навчання, але на якісно новому рівні, зумовлено, перш за все, 
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прагненням підвищити надійність процедури оцінювання. Зростаючий 
інтерес до тестів пояснюється й підписанням Україною Болонської угоди, 
запровадженням тестування на вступних іспитах. 

Як зазначають науковці, педагогічне тестування має ряд переваг 
перед іншими методами оцінювання навчальних досягнень учнів, а саме: 

-  висока ефективність та об’єктивність (стандартизована процедура 
виконання та оцінювання дозволяє уникнути впливу багатьох суб’єктивних 
чинників);  

-  висока продуктивність (можливість залучення одразу великої 
кількості учнів для оцінювання); 

-  висока технологічність (можливість проводити комп’ютерізовану 
обробку результатів тестування). 

Разом з тим, тестування має ряд недоліків, серед яких окремі 
дослідники називають: 

-  відсутність безпосереднього контакту з учнем; 
-  неможливість перевірити окремі параметри знань та вмінь учнів; 
-  значні часові витрати на створення якісного тесту [4]. 
Крім того, оцінка навчання здійснюється в трьох галузях: 

пізнавальній (когнітивній), емоційній (афективній) та психомоторній. 
Результатом навчання є різнорівневі знання, вміння, навички учнів; 
розвиток інтелектуальної, мотиваційної, процесуальної сфер особистості; 
формування наукового світогляду; професійна орієнтація особистості. 

Зміст освіти у школах природничого профілю має забезпечувати 
зміст знань, методи, форми навчання, які дозволяють учням суб’єктивно 
самостійно формувати свій образ природи, своє світорозуміння. Вимогою 
до сучасних педагогічних технологій, які застосовуються для організації 
навчально-виховного процесу в школах природничого профілю, є 
забезпечення цілісного психолого-дидактичного проектування та 
моделювання навчального процесу в умовах рівневої і профільної 
диференціації навчання та передбачення багатоваріативності методик і 
можливість навчання одночасно на різних рівнях складності. 

Реалізація завдань природознавчих курсів, які покладаються на 
вчителя, має відображатися не тільки в допомозі дитині та її батькам 
визначитись із певним профілем навчання та майбутньою професією, а й 
сформувати системну модель світу (рис.2.), шляхом безперервності 
(рівномірності, поступовості навчання), якісного зростання поглиблення 
навчання, оперативності (застосовності, продуктивності, творчому 
характері навчання) [1, с. 183]. 

До методів навчання, які обумовлюють цілісність знань про природу, 
належать структурування інформації та моделювання цілісних знань 
різних рівнів (з теми, розділу, курсів, системи природознавчих курсів, що 
вивчаються в профільних класах). До форм навчання – узагальнюючі 
уроки, інтегративні дні, під час яких учителі коректують та контролюють 
образ природи учня [3, с. 98]. 
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Рис. 2. Системна модель світу 

 
Програми природознавчих курсів кожного профілю складаються за 

галузевим принципом, тобто являють собою систему програм до освітньої 
галузі, а не окремого предмета; планують визначення ядра науково-
природничих знань, яке є інваріантним для всіх програм і обов’язковим 
для засвоєння учнями кожного з профілів і оболонки знань про природу, 
яка втілює специфіку певного профілю [3, с.99]. 

На етапі профільного застосування та засвоєння знань ключовим 
моментом освітнього результату – є творче мислення; діяльність учнів - на 
рівні оцінювання об’єктів чи явищ (ціннісні аспекти понять чи дій, які 
формуються), висування гіпотези, створення моделі. Цілі природознавства: 
формування наукового світогляду, вивчення основних теорій та концепцій, 
оволодіння методами наукового пізнання, розкриття практичної 
значимості природничих знань, формування високого рівня компетенції 
стосовно даної галузі знань. 
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Про підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 2008 
у Полтавській області 

Т.О.Кравченко 
Вступ до вищого навчального закладу є однією зі значущих подій у 

житті людини. І важливо, щоб зарахування на навчання у вузи 
здійснювалося згідно якості знань, які кожна людина отримує впродовж 
шкільних років. 

Розпочинаючи з 2008 року, для всіх бажаючих вступити до вищих 
навчальних закладів обов’язковою є процедура проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО). Його мета – забезпечення реалізації 
конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення 
контролю за дотриманням Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти та аналізу стану системи освіти, прогнозування її 
розвитку.  

Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 
досягнень вступників до вищих навчальних закладів здійснюється 
відповідно до Указів Президента України В.А.Ющенка від 4 липня 2005 р. 
№1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні”, від 20 березня 2008 року «Про додаткові 
заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», рішень урядів України, 
наказів Міністерства освіти і науки України, Українського центру 
оцінювання якості освіти. 
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Полтавська область з питань зовнішнього незалежного оцінювання 
співпрацює з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості 
освіти. До організації та проведення процедури залучалися педагогічні 
працівники загальноосвітніх навчальних закладів, вищої школи, управлінь 
та відділів освіти. Всі задіяні особи проходили навчання та сертифікацію, 
що надавало право працювати їм з учасниками тестування у час 
проведення незалежного зовнішнього оцінювання. 

Полтавська область Україна 
3 997 76 031 

старших інструкторів 
1 658 33 346 

інструкторів 
1 707 32 927 

відповідальних за ПТ 
66 1 188 
помічників відповідальних ПТ 
67 1 188 

екзаменаторів 
137 6 948 

У поданій таблиці наведені дані про кількість підготовлених до 
роботи осіб у Полтавській області та, для порівняння, по Україні. 

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2008 році на Полтавщині як і по 
всій Україні проходило з 22 квітня по 4 липня. 

Формою складання зовнішнього незалежного оцінювання вибрано 
тестування. Участь у процедурі взяли не лише випускники 
загальноосвітніх навчальних закладів 2008-го року, а й випускники 
минулих років. Саме для випускників минулих років ця процедура 
виявилася більш несподіваною, бо за час експерименту по запровадженню 
ЗНО у 2006, 2007 роках вони не залучалися. 

Проведенню зовнішнього незалежного оцінювання передувала 
реєстрація учасників. Вона тривала з 1 листопада 2007 по 20 лютого 2008 
років. З метою задовольнити бажання усіх громадян, що вирішили 
вступати до вищих навчальних закладів, а з об’єктивних причин не 
зареєстрованих у визначені терміни. Реєстрація була продовжена до 1 
березня 2008 року. 

У Полтавські області для участі в ЗНО зареєстровано 18 366 осіб 
(взяло участь 16 833 (91,65 %) та створено 66 пунктів тестування (в Україні 
створено – 1 888 пунктів для 512 591 зареєстрованої особи). 
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Предмет Дата 
проведення

Зареєстровано 
(осіб) 

Взяло 
участь 
(осіб) 

% 
Пункти 

тестування 
(одиниць)

українська мова та 
література 22.04 18 366 16 833 91,65 66 

математика 29.04 9 526 8 311 87,24 44 
історія України 7.05 3 310 2 828 85,43 15 
всесвітня історія 14.05 131 87 66,41 1 
хімія 16.05 641 498 77,69 3 
географія 23.05 606 484 81,55 3 
фізика 26.05 1 191 896 75,23 5 
біологія 28.05 2 872 2484 86,49 14 
основи правознавства 2.06 2705  2060 76,15 13 
основи економіки 3.06 528 334 63,25 2 
зарубіжна література 4.06 75 39 52 1 

Відповідно до наказу МОН України від 25.12.2007 року №1171 “Про 
проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів” на зовнішнє 
незалежне оцінювання виносилося 11 предметів. Кожному 
зареєстрованому учасникові  ЗНО надано можливість пройти тестування з 
трьох навчальних предметів: 

української мови та літератури (обов’язково)  
та одного – двох за власним вибором з наведеного 
• математики  
• історії України  
• біології  
• основ правознавства  
• фізики  
• хімії  
• географії  
• основ економіки  
• всесвітньої історії  
• зарубіжної літературу 
Зважаючи на те, що у 2008 році зовнішнє оцінювання навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 
здійснювалося в Україні у масовому порядку вперше, велика увага була 
приділена організації інформаційно-роз’яснювальної роботи. В області 
проведена значна робота по інформуванню населення про ЗНО через 
засоби масової інформації. 

Так, в обласних та районних періодичних виданнях  надруковано 63 
інформаційні матеріали,  організовано 19 виступів на обласних радіо та  
телебаченні.  
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В гімназії №17 з приводу проведення ЗНО організовано громадські 
слухання. 

Серед учасників тестування розповсюджено збірник інформаційних 
матеріалів та інформаційний буклет «ЗНО-2008». 

Незважаючи на потужну інформаційну кампанію, для більшості 
учасників тестування було новою і незнайомою справою. Тому варто 
відзначити як позитив те, що Українським центром оцінювання якості 
освіти організоване пробне тестування. Це дало змогу кожному 
бажаючому ознайомитися з процедурою тестування та випробувати свої 
знання.  

Пункт проведення пробного тестування в Полтавській області 
створювався на базі  Полтавського університету споживчої кооперації 
України. Пробне тестування проведено з української мови та математики. 
В ньому взяло участь майже 6000 осіб. В Україні ця цифра склала 152 616 
осіб. 

Із метою забезпечення рівного доступу всім громадянам до вищої 
освіти ЗНО в 2008 р. проводилося впродовж двох сесій – основної та 
додаткової. 

Основна сесія проводилася впродовж 22 квітня – 4 червня, 
Додаткова сесія проводилася впродовж 26 червня – 4 липня.  
Взяти участь у додатковій сесії мали право особи, які через 

об’єктивні причини не змогли пройти тестування під час основної сесії або 
не мали можливості у визначені терміни зареєструватися для участі в ній. 
Реєстрація учасників додаткової сесії проходила з 5 травня по 5 червня 
2008 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. 

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2008 році викликало не аби яку 
зацікавленість громадськості. Адже саме за результатами, отриманими на 
ЗНО, здійснювався вступ до вищих навчальних закладів. І з метою 
прозорого проведення кампанії оцінювання навчальних досягнень в 
Україні з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 
мережа «Опора»» було організовано громадське спостереження. 

Здійснювали громадське спостереження за проведенням ЗНО на всіх 
етапах його організації представники громадських організацій, ЗМІ, 
батьківських комітетів, піклувальних рад навчальних закладів. Учасники 
спостереження реєструвалися в Українському або регіональних центрах 
оцінювання якості освіти та отримували дозволи на роботу в пунктах 
тестування у дні проведення випробувань. На пунктах тестування в 
Полтавській області працювало 108 спостерігачів які здійснювали 
контроль за тестуванням з 9 предметів.  

За висновками і учасників тестування, і спостерігачів, порушень 
процедури тестування в Полтавській області не встановлено. 

Після проходження тестування кожен учасник отримав сертифікат, у 
якому зазначалась оцінка його знань. Вона виставлялася у двох шкалах: за 
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12-ти бальною (для загальноосвітньої школи), та 100-бальною (для вищих 
навчальних закладів). За 100-бальною шкалою оцінка виставлялася від 100 
до 200 балів. Варто зазначити, що сертифікати, у яких зазначалася оцінка 
нижче 124 балів, тобто низький рівень, не допускалися до участі у 
вступних конкурсах до вищих навчальних закладів. Сертифікати 
направлялися безпосередньо учасникам тестування і оцінки мали змогу 
бачити лише вони. Тому зробити об’єктивний аналіз роботи конкретної 
школи чи вчителя на основі результатів зовнішнього оцінювання на місцях 
не вдається за відсутністю повної достовірної інформації. Як ще одну з 
причин можна назвати і те, що зовнішнє незалежне оцінювання складали 
не всі випускники 2008 року, а лише ті, хто бажав вступати до вищих 
навчальних закладів. 

На сьогодні ми користуємося даними Українського центру 
оцінювання якості освіти. І як показник, що характеризує якість знань 
учасників ЗНО, можна назвати кількість учасників, які показали низький 
рівень знань, тобто отримали менше, ніж 124 бали. 

За підсумками Українського центру оцінювання якості освіти лише 
4,2 відсотка учасників зовнішнього незалежного оцінювання Полтавської 
області набрали менше 124 балів з двох і більше предметів, що не дало їм 
можливості вступати до ВНЗ, у той час, як середній показник по Україні 
становить 6,39 відсотка. На фоні інших областей наш регіон має 
найкращий результат.  

Рейтинг регіонів за % учасників тестування, 
які отримали менше 124 балів з двох та більше предметів
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За поданим графіком є змога порівняти результати областей України. 
Цікавою для читача буде й інформація про результати у розрізі 

предметів. 
 



 
 

39

8,
11

11
,0

9 14
,1

1

9,
35

8,
22

4,
3

9,
66

6,
32 7,
22 8,
05

12
,8

2
9,

8

8,
63

8,
81

9,
099,
73

4,
58

8,
279,

8

9,
33

9,
77

9,
54

Біо
ло
гія

Хі
мі
я

Ос
н.
 Е
ко
но
мі
ки

Ге
ог
ра
фі
я

Пр
ав
о

Ма
те
ма
ти
ка

Фіз
ик
а

Іс
т. 
Ук
ра
їни

Ук
р.
 М
ов
а 
і л
іт.

Вс
ес
в.
 І
ст
ор
ія

За
ру
б.
 Л
іт

Полтавська обл. Україна

Відсоток учасників, які
отримали менше 124 балів

 
Відсоток учнів, які одержали менше 124 балів з хімії, основ 

економіки, зарубіжної літератури  перевищує середній показник по 
Україні, з біології, географії, основ правознавства, математики, фізики, 
всесвітньої історії близький до середнього, проте з української мови та 
літератури, історії України - значно нижчий за середній по Україні.   
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Відсоток учнів, які одержали бали високого та достатнього рівня з 

української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, 
географії, біології, зарубіжної літератури, перевищує середній показник по 
Україні, з фізики, математики та основ правознавства близький до 
середнього, проте з хімії та основ економіки - значно нижчий за середній 
по Україні. 

Практика зовнішнього незалежного оцінювання як в Україні, так і на 
Полтавщині, продовжуватиметься і в наступні роки. Здійснюватиметься 
вона на нових засадах та з урахуванням набутого досвіду у 2008 році. 
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40

2. Співаковський О. В. До питання про зовнішнє незалежне оцінювання 
// ТІМО. – № 1. – 2008. 
3. Наказ МОН України № 6 від 9.01.2008. Про заходи щодо підготовки і 
проведення вступної кампанії 2008 року у вищих і професійно – технічних 
навчальних закладах. 
 
 

Успішний результат вимагає підготовки 
Г.О. Сиротенко  

 
Хоч слова "Так" і "Ні" короткі, 

 все ж вони вимагають серйозних роздумів. 
Піфагор  

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної 
підготовки вчителя і учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, 
використовувати навички активного слухання, висловлювати власні 
думки, вміння переконувати і бути переконливими і толерантними, 
розуміти інших, ставити запитання і відповідати на них.  

Спілкування 
 “Єдина реальна розкіш – це розкіш людського спілкування”. 

А. Сент-Екзюпері 
Спілкування – це процес взаємодії між людьми, в якому відбувається 

обмін діяльністю, інформацією досвідом, умінням і навичками, а також 
результатами діяльності. Воно є природнім для людини, бо вона здатна 
нормально  розвиватися у суспільстві  тільки спілкуючись з іншими 
людьми.  

Утім успішне спілкування залежить не тільки від знання й 
дотримання звичаїв і традицій, а й від вихованості та ввічливості.  

 
Правила успішного спілкування 

Один із найкращих правил бесіди: ніколи не говори того,  
що хоча б один із присутніх не хотів би чути. 

Д. Свіфт 
 
Успішним вважається таке спілкування, коли нам вдалося досягти 

очікуваного результату: отримати потрібну інформацію, допомогу, інколи 
– просто дружню пораду, підтримку або задоволення від разом 
проведеного часу. Досягти своєї мети в спілкування можна лише тоді, коли 
вас розуміють і ви розумієте інших.  

Основою різних форм спілкування є бесіда, діалог, за визначенням 
словника – “взаємна розмова”. В бесіді обмінюються інформацією, 
знайомляться з новими ідеями, висловлюють наболіле, дістають розумну 
пораду, відчувають емоційне задоволення, естетичну насолоду.  

Корисні поради 
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1. Повноцінне спілкування залежить від обох партнерів. 
2. Для повноцінного спілкування ми маємо об’єднати обидві “мови”: 

мову слів і мову тіла, обличчя (жести, посмішка). 
3. Важливим у спілкуванні є уміння говорити і уміння слухати. 
4. Правила активного слухання: 
4.1. Використовуйте мову тіла: сідайте обличчям до того, з ким 

говорите, нахиляйтеся вперед, встановіть контакти очима. 
4.2. Застосовуйте звуки та жести заохочення: підтримуйте 

співрозмовника доброзичливою посмішкою, словами “так-так”... тощо, 
хитанням головою. 

4.3. Ставте уточнюючі запитання: вони допомагають прояснити 
ситуацію, уточнити дещо з того, що вже відомо. Їх треба застосовувати 
обережно: коли людина схвильована або роздратована, варто утримуватися 
від будь-яких запитань, давши їй змогу висловитися. 

5. Намагайтеся уникати таких дій: 
5.1. Переривати співрозмовника. 
5.2. Демонструвати позою або виразом обличчя, що ви не  готові 

зараз слухати. 
5.3. Давати поради. 
5.4. Змінювати тему розмови або переводити розмову на себе. 
5.5. Давати оцінки людині, яка говорить. 
5.6. Підганяти того, що говорить. 
6. Під час висловлювання своїх думок: 
6.1. Чітко формулюйте свою точку зору, добираючи слова, зрозумілі 

не лише вам, а й співрозмовнику. 
6.2. Говоріть від себе: “я так думаю”, “я вважаю”, “ я відчуваю”. 
6.3. Будьте конкретними – не говоріть загальних або відомих усім 

речей. 
6.4. Намагайтеся зацікавити партнера по спілкуванню. 

 
Перші кроки до успіху у спілкуванні  

Хто не вміє говорити, кар'єри не зробить.  
Наполеон 

 
Не поспішай говорити, поспішай слухати. 

Українське прислів’я 
 
Для спілкування важливо встановити контакт зі співрозмовником. Є 

певні правила, дотримання яких під час спілкування наближує до людини. 
Вони, можливо, не переконають співрозмовника, але вони можуть стати 
першими кроками до успіху у спілкуванні.  

1. “Власне ім’я” – звучання власного імені завжди приємне 
(півсвідомо) людині. Використовуйте в розмові “приємну мелодію імені” 
співрозмовника.  
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2. “Дзеркало відносин” – посмішка на обличчі – ознака про добрі 
стосунки. Щоб позитивно налаштувати до себе співрозмовника,  стежте за 
виразом свого обличчя. Не варто весь час “тримати” усмішку, втім треба 
пам’ятати, що лагідна усмішка здатна притягувати людей.   

3. “Золоті слова” – говоріть компліменти тобто слова, що трохи 
перебільшують позитивні риси співрозмовника. Треба пам’ятати: щоб 
комплімент був “справжнім”, він має бути однозначним, без гіпербол 
(перебільшення позитивного має бути незначним), враховувати власне 
ставлення людини до тих якостей, про які говорите, не містити 
рекомендацій щодо їх поліпшення, не містити “ложки дьогтю”.  

 
Практична вправа 

Дайте завдання учням виконати таку  вправу:  
1. Поверніться до свого сусіда чи сусідки і протягом двох хвилин 

розповідайте про себе з теми: “У вільний час мені подобається”...”. Хай 
ваш партнер  чи партнерка вислухають вас, застосовуючи правила 
активного слухання. 

   2. Нехай слухачі впродовж хвилини переказують почуте.  
    3. Обміняйтеся  ролями. 
  4. Обговоріть, які правила активного слухання продемонстрував 

ваш партнер? Чого бракувало вам, коли ви говорили? Що для вас було 
легшим: розповідати, слухати, переказувати? А що важче?  

5. Зробіть для себе висновки. Що ви вже вмієте? Чого ще треба 
навчатися?  

 
Зрозумій співрозмовника 

“Говорити можуть всі, а розмовляти мало хто”. 
Стародавній вислів 

 
Часто буває так, що люди, які ніби уважно слухають одне одного, не 

можуть порозумітися. Це результат того, що ми приписуємо 
співрозмовнику думки емоції та потреби, йому зовсім не притаманні. Є 
гарний спосіб уникнути такої проблеми – переконатися, чи добре ми 
зрозуміли співрозмовника: “парафразування”, тобто повторення, 
переказування своїми словами того, що сказала інша людина, починаючи 
зі слів” “Ти маєш на увазі те, що ...” або “Якщо я правильно зрозумів, 
зрозуміла...” і запитання: “Я тебе правильно зрозумів?”    

Практична вправа 
1. Оберіть теми для обговорення і влаштуйте між 4-6 учнями 

короткий обмін думками із обраної вами теми. 
2. Кожне висловлювання має починатися повторенням змісту 

розповіді попереднього промовця зі слів: “Якщо я правильно зрозумів 
(зрозуміла)... і запитанням, метою якого є перевірка намірів автора 
попереднього висловлювання “чи добре я тебе зрозумів?”. Потім стисло 
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викладіть свою думку.  
3. Обговоріть після 7-10 хвилин діалогу: чи був спосіб 

парафразування корисним? Чому? Чи допомогло це зрозуміти 
співрозмовника? 

Уміння запитувати 
Чи правильно ми зрозуміли людину можна також за допомогою 

відповідних запитань: уточнити почуте, з’ясувати для себе окремі аспекти, 
отримати додаткову інформацію. Ставити влучні запитання  – непроста 
справа. Якщо відповідь співрозмовника вас не задовольнила, це інколи 
означає, що  ви неправильно поставили запитання. 

 
Як ставити запитання  

1. Формулюйте запитання конкретно і зрозуміло. 
2. Застосовуйте відкриті та закриті запитання залежно від 

поставленої мети. Відкриті – це запитання, у відповідях на які запитуваний 
може викласти власну думку, тому використовуйте їх, коли потрібно 
здобути інформацію або підтримати розмову. 

Закриті – такі запитання, на які можна відповідати лише “Так” чи 
“Ні”, або обрати одну з відповідей, що відтворюють зміст висловленого 
раніше. Їх задають, якщо потрібна згода людини або в разі, коли  
перевіряємо, наскільки співрозмовник нас розуміє, чи стежить за нашими 
думками.  

3. Використовуйте 6 “журналістських” запитань з метою здобуття 
різнобічної інформації стосовно конкретної події: хто, що, де, коли, як, 
чому? (Всі вони відкриті і “підштовхують” співрозмовника розповідати 
нам якомога більше). 

4. Намагайтеся уникати тенденційних запитань (які приховують 
відому відповідь або провокують наперед визначену відповідь). 

 
Практична вправа 

1. Об’єднайтеся в групи по 4-6 осіб. Пригадайте якусь відому всім 
пісню, вірш, історію. Спробуйте поставити до них 6 журналістських 
запитань: 3 закритих, 3 відкритих. 

2. Представте свої запитання групі. Після вправи обговоріть, чи були 
ваші запитання влучними, цікавими? А в інших групах? Чи на достатньому 
рівні є ваше уміння запитувати? 

 
“Рятувальне коло” толерантності 

Криком дуба не зрубаєш. 
        Українське прислів’я 

У людському житті не можна обійтися без зіткнення протилежних 
поглядів бо в ньому завжди є суперечливість, протилежні позиції і думки. І 
це нормально.  

Суперечку не слід відкидати хоча б із тієї причини, що вона дає 
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змогу вибрати кращу думку серед багатьох інших. Варто навчитися 
правильно використовувати цю форму людського спілкування. Як 
правило, у спілкуванні суперечка набуває форми дискусії – широкого 
публічного обговорення спірного питання, або полеміки – гострого обміну 
думками часто в письмовій формі. 

Загальних правил суперечки не буває. Але чимало залежить від 
умінь учасників дискусії, їх здатності бути толерантними. Це слово 
останнім часом набуло широкої популярності. У перекладі з латинської 
означає “терпіння”. В медицині це слово означає здатність організму 
переносити вплив тих чи інших чинників. У суспільстві це означає 
терпимість до інших думок, поглядів, традицій. У безмежному морі різних 
поглядів, ідей, що належать людям різних країн, на   допомогу має прийти 
“рятівне коло” толерантності.  

Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на 
конфлікти, потрібно сформувати у собі толерантність як рису характеру. 

 
Практичні поради 

Якщо ми прагнемо бути толерантними, то мусимо: 
1. Бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі не гірші, а 

просто різні. 
2. Навчатися сприймати людей такими, якими вони є, не 

намагаючись змінити в них те, що нам не подобається. 
3. Цінувати в кожній людині особистість  і поважати  її думки, 

почуття, переконання не залежно від того, чи збігаються вони з нашими. 
4. Зберігати “власне обличчя”, знайти себе і за будь-яких обставин 

залишатися собою. 
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Оцінювання особистісного розвитку учня у навчальному процесі 
сучасної школи 

Л.В. Малаканова 
Оскільки особистісне становлення відбувається під час навчально-

виховного процесу, то є необхідність систематичного оцінювання з боку 
вчителя, групи учнів і самого учня, рівня засвоєння ним знань, умінь, 
навичок, оволодіння різними способами діяльності з метою корекції, 
вдосконалення, підвищення їх якості, пошуку шляхів самовдосконалення 
особистісних якостей школяра. 

Контроль навчальної діяльності як один із етапів педагогічного 
управління є поліфункціональним засобом керування, корекції та 
стимулювання діяльності учнів, коли учитель не тільки встановлює факт 
знання, але й визначає рівень мислення, ступінь розуміння, з’ясовує шлях, 
яким іде учень до знань, дає конкретні рекомендації. 

Традиційно процес контролю включає три етапи: перевірку знань, 
умінь і навичок; оцінювання їх; фіксацію результату. Л.М.Фрідман, 
Г.В.Єльнікова та ін. пропонують ще один – коригуючий, виходячи із 
розуміння структури контрольно-оцінного акту:  

а) мета контрольно-оцінного акту;  
б) об’єкт контролю, оцінювання та корекції;  
в) еталон, з яким порівнюється об’єкт;  
г) результат контролю;  
д) критерій оцінювання;  
е) оцінювання у формі розгорнутої характеристики контролю з точки 

зору обраного критерію;  
є) оцінка;  
ж) засоби корекції;  
з) результат корекції  як новий об’єкт контрольно-оцінної діяльності 

[32, 192]. 
Як бачимо, результат контролю становить оцінка. Вона виступає у 

таких формах: словесна і бальна, якісна і кількісна. 
Оцінки можуть суттєво сприяти підвищенню якості навчання, але,  

якщо є недоліки при визначенні мети і змісту навчально-виховного 
процесу, його дидактико-методичної організації, то навіть найдосконаліша 
методика оцінювання не зможе поліпшити результати навчання. У свою 
чергу, недоліки у здійсненні контролю навчальної діяльності також істотно 
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впливають на якість навчально-виховного процесу. Г.В.Єльнікова виділяє 
чотири групи недоліків за їх характером: загально-педагогічні та 
дидактичні, методичні, виховні, психологічні. Її дослідження виявило: 
37,8% опитаних учителів припускаються помилок методичного характеру 
при контролі та оцінюванні знань; 24,7% - психологічного; 18,8% - 
виховного; 18,7% - загально-педагогічного та дидактичного. 

На істотні недоліки в системі контролю та оцінювання знань вказував 
В.О.Сухомлинський, відмічаючи, що оцінка характеризує в основному 
результати роботи, а не її процес, не враховуються затрачені учнем зусилля, 
що призводить до формування неправильних поглядів на навчальну працю, 
послаблює віру у власні сили. Видатний педагог писав: “Одним з головних 
принципів навчання ми вважаємо правильну оцінку трудових зусиль кожного 
учня, і оцінка ця повинна стосуватися також процесу оволодіння знаннями”. 
Отже, реальний шлях підвищення якості знань учнів В.О.Сухомлинський 
вбачав у тому, щоб оцінка відбивала фактичний рівень знань і зусиль щодо 
оволодіння ними. Відповідно він ставив основну вимогу до оцінки – її 
оптимістичне, життєрадісне начало: вона повинна винагороджувати за 
працелюбність, а не карати за лінощі і недбальство. “Якщо вчитель вбачає у 
двійці батіг, яким можна підстьобувати конячку, а в четвірці й п’ятірці 
пряник, то скоро діти зненавидять і батіг, і пряник. Він стверджував, що 
“справжня педагогічна мудрість полягає в тому, щоб постійно 
одухотворяючи дитину бажанням бути хорошою, ніколи не ставити їй 
двійки”. Досвідчені вчителі так і роблять: якщо учень не зміг впоратися з 
роботою, не ставлять йому ніякої оцінки. 

Як бачимо, видатний педагог дав доцільні поради і намітив шляхи 
подолання недоліків у контролі навчальної діяльності учнів. 

Це зумовлено тим, що відповідність оцінок, які виставляються, 
дійсному рівню знань учнів має велике значення. По-перше, сукупність 
оцінок, що ставить учитель, визначає результат його педагогічної 
діяльності, тобто він сам оцінює свою роботу у системі “вчитель-
адміністрація”. По-друге, оцінка, що виставляється викладачем, оцінює 
навчальну діяльність учня і вказує на існуючі недоліки в його знаннях, 
виступаючи стимулом удосконалення роботи над собою. З іншого боку, 
учень оцінює свої знання сам і цю оцінку порівнює з оцінкою вчителя. 
Дослідження І.М.Варавою адекватності педагогічної оцінки самооцінці 
студентів свідчать, що лише 64% респондентів повністю згодні з оцінкою 
викладача. Решта студентів (учнів) була повністю чи частково незгодна з 
педагогічною оцінкою, причому більшість вважали її заниженою і тільки 
2% студентів (учнів) – завищеною. 

Отже, частіше за все самооцінка студента (учня) виявляється вищою, 
ніж оцінка викладача (вчителя), що призводить до конфліктних ситуацій 
внутрішнього чи зовнішнього характеру між учнем і вчителем, а це в свою 
чергу негативно впливає на якість навчально-виховного процесу. 
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І.М.Варава, аналізуючи результати дослідження, робить висновок, 
що оцінка викладача (вчителя), яким би вимогливим він не був, матиме 
ефективний педагогічний вплив на навчальну діяльність студента (учня) 
лише в тому разі, коли останній розуміє критерії цієї оцінки і усвідомлює 
їх як свої власні. По-третє, оцінка, що виставляється вчителем, в деякій 
мірі впливає на думку про учня, характеризуючи його соціальний статус в 
класі. Тому оцінка, яку отримує учень, може стати самоціллю, і на перший 
план висувається одержання хороших оцінок, а не ґрунтовних знань.  

Оцінка, виступаючи формою зворотнього зв’язку, повинна 
здійснювати якісно новий безпосередній вплив на подальше 
функціонування системи навчання, зумовлюючи в певній мірі якість 
навчальної діяльності учня. 

Отже, результати досліджень навчально-виховного процесу школи 
дають підстави стверджувати, що питання контролю навчальної діяльності 
учнів являють собою складні педагогічні проблеми через суб’єктивізм і 
слабку диференціюючу здатність оцінки і потребують вирішення з боку 
науковців і викладачів. 

Розв’язанню загальної проблеми вдосконалення контролю у 
навчально-виховному процесі присвячені роботи В.П.Безпалька, 
З.І.Калмикової, І.І.Кобиляцького, І.Я.Лернера (критерії оцінки знань), 
Б.Г.Йоганзена, І.І.Кувшиннікової, Г.І.Кузміної, Г.В.Мазуренка (з’ясуванню 
функцій контролю), С.І.Векслера, К.Г.Делікатного, Г.В.Єльнікової, 
В.О.Сєвєрцева, С.Ф.Сухорського (шляхи вдосконалення контролю знань). 

Аналіз педагогічної літератури з даної проблеми дає змогу зробити 
висновок, що більшість робіт присвячені розв’язанню проблеми 
підвищення якості контролю на основі вдосконалення діючих і введення 
нових форм, методів і засобів контролю, а також вдосконалення змісту 
його функцій. Значно менше робіт присвячено розв’язанню проблеми 
вдосконалення оцінювання навчальної діяльності учнів і зовсім мало робіт, 
в яких розробляється проблема оцінювання особистісного розвитку учня. 
У той час, коли пропонується ввести до навчальних програм вимоги щодо 
знань, умінь і навичок (когнітивного компонента), мотиваційного та 
операціонального компонентів оволодіння знаннями, у практиці школи 
оцінюється лише рівень засвоєння знань, умінь і навичок. Таким чином, є 
нагальна необхідність, на наш погляд, теоретичної та методичної розробки 
проблеми оцінювання особистісного розвитку учня. 

Складність розв’язання цієї проблеми пов’язана з багатьма 
факторами, в тому числі з нечіткістю визначення поняття “оцінка”. 

З’ясуємо, який науковий і психолого-педагогічний зміст вкладається 
у поняття “оцінка” та “умова”, щоб науково обґрунтувати організаційно-
педагогічні умови оцінювання. 

Загальнонаукове поняття “оцінка” має багато значень. Вона 
розглядається дослідниками як особлива розумова дія, причому в різних 
психолого-педагогічних контекстах. Дж. Гілфорд вважає, що оцінка 
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входить до складу операціональної структури інтелекту. Він бачить 
основну функцію оцінки у встановленні правильності та адекватності 
інформації, що використовує людина. М.Г.Козак розглядає оцінку як 
психічний акт взаємодії людини з певним об’єктом процесу відбиття, що 
полягає в усвідомленні нею рівня відповідності якостей об’єкту 
визначеним критеріям. Відповідно, оцінка – це результат процесу 
оцінювання, і вона присутня в оцінних ставленнях людини. Психологічний 
словник тлумачить педагогічну оцінку як “визначення міри засвоєння 
учнями знань, умінь і навичок відповідно до навчальної програми”. 
Подібне визначення міститься і в Педагогічній енциклопедії: оцінка – 
“визначення рівня  засвоєння учнями знань, умінь і навичок у 
відповідності до вимог, які ставляться до них шкільними програмами. 
Більш  повне визначення, яке охоплює не лише знання, вміння та навички 
учня, але і його старанність, поведінку, дає Педагогічний словник: оцінка – 
“визначення та вираження в умовних знаках – балах, а також в оцінних 
судженнях учителя рівня засвоєння учнями знань, умінь і навичок, що 
встановлені програмою, рівня старанності і стану дисципліни”. 

Отже, в науці існує відносна єдність у розумінні того, що оцінка у 
навчальному процесі характеризує рівень засвоєння і якості знань, набутих 
учнями у процесі навчання, їх розвиток і підготовленість до застосування 
цих знань на практиці, а також рівень старанності і стан дисципліни. Цього 
дотримуються і Є.І.Перовський, вказуючи, що оцінка визначає відношення 
між тим, що учень знає з певних питань програми, і тим, що він повинен 
знати з цих питань на даний момент навчання, і А.М.Алексюк, розуміє 
оцінку як кількісну фіксацію виявленого рівня знань у балах. 

У той же час існує думка, що оцінка – більш широке поняття, яке 
означає оцінне ставлення вчителя до знань учня і завершується 
виставленням оцінки у балах. 

Оцінка знань – це систематична робота, спрямована на накопичення 
інформації, вироблення й популяризацію основних знань про учня. Оцінка 
– діагностична діяльність, спрямована на процес виявлення стану знань 
учнів з певного предмета. Оцінка мотивована, індивідуально спрямована. 

Такі погляди на розуміння суті оцінки обґрунтовує А.В.Петровський, 
вважаючи, що оцінка – спосіб і результат установлення факту 
відповідності чи невідповідності засвоєних учнем знань, умінь і навичок 
меті та завданням навчання. Вона передбачає вияв причин неуспішності 
засвоєння і сприяє організації навчальної діяльності, що спрямована на 
подолання помилок і прорахунків засвоєння. Визначення 
А.В.Петровського найбільше відповідає нашому розумінню суті та 
функцій оцінки. 

Ускладнює аналіз сутності проблеми той факт, що в російській мові 
поняття “оценка” і “отметка” розмежовані, в той час як в українській мові 
поняття “оцінка” має різні значення: це – і процес, і результат. Словники 
дають переклад російського слова “оценка” українською мовою – оцінка, 
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оцінювання. З метою встановлення термінологічної однозначності 
необхідно, на наш погляд, розмежувати поняття, що тотожні процесу і 
результату оцінювання. 

Спираючись на роботи Б.Г.Ананьєва, І.Є.Булах, А.В.Петровського, 
Л.М.Романішиної, пропонуємо такі визначення: оцінювання – процес 
установлення відповідності рівня засвоєних учнем знань, умінь і навичок 
меті та завданням навчання і виховання; якісна оцінка – розгорнуте, 
мотивоване судження про результат навчальної діяльності учня; оцінка – 
кількісний вимір виявленого результату оцінювання, виражений у балах. 

Отже, оцінка – складова оцінювання, його результат. 
Для особистісного розвитку учня важливішою виявляється якісна 

оцінка – обґрунтування оцінки його діяльності вчителем, бо воно 
характеризує якість роботи учня. Як вважає І.І. Кобиляцький, в 
обґрунтуванні треба дати зрозуміти студенту стан його знань, позбавити 
його ілюзій, якщо він переоцінює себе, або навіяти віру у свої сили, якщо 
він надто нерішучий, не бачить своїх можливостей, і, зрозуміло, закріпити 
у кожного учня хороше, дати йому хід у майбутнє. Це вимагає педагогічної 
майстерності вчителя, щоб забезпечити спрямоване керівництво 
пізнавальною діяльністю учня в ході навчального процесу, бо 
обґрунтування допомагає йому зрозуміти, за що поставлена оцінка і як її 
можна виправити, а також формувати адекватну самооцінку. 

Таким чином, головне завдання обґрунтування оцінки учня – 
накреслити найближчу перспективу його подальшого росту та озброїти 
практичною методикою роботи у цьому напрямку. Крім цього, є ще одне 
завдання обґрунтування – зробити вимоги вчителя та критерії оцінювання 
відомими всім учням. Саме на ці критерії та вимоги студенти постійно 
орієнтуються. Як вважають М.М.Яковлєв і А.М.Сохор, коментування 
відповіді учня, а відповідно і обґрунтування оцінки, має педагогічний 
смисл, бо учневі стає зрозуміло, який суттєвий недолік є в його знаннях; і 
учню, і класу стає зрозуміло, що оцінка поставлена справедливо; учень 
розуміє, що головне, найважливіше він знає, а що залишається 
доопрацювати, щоб досягти бажаного результату; коментування відповіді 
вказує учневі практичний спосіб, який гарантує перехід до більш високого 
рівня знань. 

З погляду на результат навчально-пізнавальної діяльності учня, ми 
вважаємо, що більш дієвою виявляється не сама оцінка, а розгорнуте, 
глибоко мотивоване ставлення вчителя до результатів досягнень кожного 
учня, бо саме воно спонукає вихованця до вдосконалення своїх знань, 
умінь, особистісних якостей, до вироблення правильних оцінних суджень і 
до адекватної самооцінки своєї праці. 

Обгрунтування оцінки у педагогічній літературі називають по-
різному: мотивуванням (Л.В.Занков), вказівкою (Т.А.Ільїна), аналізом 
оцінки (Л.І.Рувінський), рецензією (Н.Г.Дайрі), розбором позитивного та 
негативного у знаннях учнів (М.І.Болдирєв), коментуванням (Г.І.Щукіна), 
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оцінним судженням (Е.І.Петровський). Це пов’язано з тими функціями, які 
виконує оцінювання. По суті, це – якісна оцінка. 

У педагогічному процесі оцінювання розв’язує різноманітні 
завдання: встановлює фактичний рівень знань, співвідносить виявлені 
знання з еталонними, визначеними програмою, виражає одержаний 
результат контрольованої діяльності учня, стимулює його навчально-
пізнавальну діяльність, вказуючи шляхи подолання недоліків, здійснює 
виховуючий вплив. Впливаючи на розвиток творчої активності учня, 
формування його активної життєвої позиції, авторитету в класі та статусу в 
школі, оцінювання глибоко зачіпає емоційну сферу особистості учня, 
організовуючи його навчальну роботу, яка стає систематичною та 
цілеспрямованою. Воно впливає на моральну сферу особистості, її 
світогляд, виступаючи потужним засобом формування суспільно цінних 
якостей вихованця, таких як організованість, відповідальність, 
дисциплінованість, воля, сумлінне ставлення до навчальної праці. 

Зміст функцій контролю розглядається у роботах А.Міхель, 
Б.Г.Йоганзена, Н.Д.Карапузової, І.І.Кувшиннікової, Г.І.Кузміної, 
І.Я.Лернера, Г.В.Мазуренко. У цілому дослідники виокремлюють наступні 
функції контролю: контролююча, навчальна, виховна, розвиваюча, 
діагностична, організаційна, стимулююча, методична, освітня, 
екзаменаційна, коригуюча, орієнтуюча, виявлення знань, вимірювання 
знань, прогностична, управлінська, встановлення зворотнього зв’язку. 

З функцій контролю виокремимо функції оцінювання: навчальна, 
розвиваюча, виховна, діагностична, стимулююча, організаційна, 
встановлення зворотнього зв’язку, орієнтуюча, метрична, прогностична, 
управлінська, освітня. Зазначені функції у навчально-виховному процесі 
повинні реалізовуватися в єдності і доцільності. 

Оцінювання дає можливість судити не лише про результати 
контролю, але й про педагогічний такт, професійні вміння, освіченість і 
педагогічну культуру вчителя, бо в оцінюванні та обґрунтуванні оцінки 
вчитель виражає своє судження про здібності, розум, особистісні якості, 
недоліки, ставлення до навчання, підготовленість учня. 

Саме тому оцінювання повинно відповідати певним принципам, які 
визначаються метою навчально-виховного процесу і його об’єктивними 
закономірностями. У педагогічній літературі немає однозначного 
тлумачення принципів оцінювання. Деякі дослідники під принципами 
оцінювання розуміють вимоги (А.М.Алексюк), функції оцінювання 
(А.В.Петровський). Б.О.Мурий формулює такі принципи оцінювання: 
об’єктивність, всебічність, ясність, дієвість. Слід додати до них 
конструктивність, диференційованість. 

Для подолання необ’єктивності в оцінюванні знань, умінь і навичок 
учнів виробляються загальні критерії оцінювання. Критерії оцінювання 
А.М.Алексюк розглядає як положення, урахування яких є обов’язковим 
при виставленні тієї чи іншої оцінки вчителем. Конкретніше, на наш 



 
 

51

погляд, визначає критерій В.О.Сластьонін як мірило, показник (або 
сукупність показників, певним чином субординованих), які дають якісно-
кількісну характеристику стану керованого об’єкта на певному рівні. 

Проблемою розробки критеріїв оцінювання результатів навчання в 
педагогіці займалися в різні часи В.П.Безпалько, З.І.Калмикова, 
І.І.Кобиляцький, І.Я.Лернер  та ін., підходячи до оцінювання навчальної 
діяльності учнів з різних позицій, беручи в якості об’єкта оцінювання різні 
сторони результату навчання. Тому динаміка об’єктів оцінювання в сфері 
пізнання являє собою висхідну лінію, яка починається з механічної пам’яті і, 
відповідно, репродуктивного відтворення і прямує до абстрактного мислення 
і, відповідно, творчого застосування знань на практиці, а тому ті критерії 
оцінювання, які пропонують учені, стосуються і системи знань, і практичних 
умінь, і видів діяльності, і рівнів засвоєння, і пізнавальної задачі. 

Для аналізу результату навчання за об’єктну характеристику 
найчастіше обирають категорію знань, відповідно розробляються критерії 
оцінювання знань, рівнів їх засвоєння. 

Так, І.Є.Фарбер виділяє основні (правильність відповіді, повнота 
викладу, вміння пов’язувати теорію з практикою, творче використання знань 
до незвичних практичних ситуацій, логіка викладу) і додаткові (культура 
мовлення, переконливість відповіді, міцність знань; працьовитість) критерії 
оцінювання результату навчання, причому оцінку повинні визначати 
головним чином основні критерії. 

П’ять основних критеріїв оцінювання називає А.М.Алексюк: 
- характер засвоєння вже відомого знання (рівень усвідомлення, 

міцність запам’ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 
- якість виявлення знань студентом (логіка мислення, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура мовлення); 
- ступінь оволодіння вже відомими способами діяльності, уміннями і 

навичками застосування знань на практиці; 
- оволодіння досвідом творчої діяльності; 
- якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп виконання, 

ретельність і ін.). 
Як бачимо, дослідник пропонує критерії оцінювання, які охоплюють не 

лише знання, вміння та навички, але й практичне оволодіння студентом 
способами діяльності, що дає можливість викладачеві більш цілісно оцінити 
його навчальну діяльність. 

 Для визначення критеріїв оцінювання  В.П.Безпалько розмістив рівні 
засвоєння знань відповідно до ідентифікації різних видів діяльності учнів, що 
їх вони набувають на основі навчання. Виділяючи чотири ієрархічних рівні 
навчальної діяльності школярів – упізнавання об’єктів, уміння відтворити 
інформацію, вміння використати засвоєну інформацію та орієнтування у 
нових ситуаціях, автор ставить у відповідність їм чотири рівні засвоєння: 
знання-знайомства, знання-копії, знання-вміння, знання-трансформації та 
пропонує тестову методику, яка дає можливість оцінити знання за цими 
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критеріями як точними показниками, уникаючи особистісних вражень 
викладача. 

Але, І.І.Кобиляцький вважає, що саме особистісне враження викладача 
(вчителя), тобто глибоке пізнання міркувань і переконань студента (учня), є 
“найціннішим і найнадійнішим критерієм для правильного оцінювання”. 

Визначаючи критерії оцінювання за рівнем засвоєння знань, І.Я.Лернер 
більш чітко позначив рівні знань через їх якості. Виділені ним три рівні 
дослідник уточнює за допомогою таких якостей знань: конкретність, 
системність, повнота, узагальненість, глибина, оперативність, міцність, 
усвідомленість, гнучкість, розгорнутість, згорнутість. 

Для характеристики критеріїв оцінювання рівня засвоєння знань учені 
лабораторії з вивчення рівня знань НДІ змісту і методів навчання виділили 
три групи якостей знань: змістово-предметні (правильність, узагальненість, 
системність та ін.); змістово-особистісні (змістовність, глибина); змістово-
діяльнісні (міцність, мобільність, дієвість). На думку авторів, перша група 
якостей виражає відповідність опису об’єктивного змісту навчання, як 
незалежного від учнів об’єкта засвоєння, предметній галузі виучуваної 
дисципліни. У другій групі виявляється соціальна функція учіння в процесі 
формування особистості вихованця. Третя група відображає готовність до їх 
використання у суспільно-виробничій практиці після закінчення школи. 

Але категорія знань, як вважають П.С.Атаманчук і Л.М.Таранов, не 
може бути надійним об’єктом аналізу учбових набутків, бо у конкретній 
навчальній ситуації учень не ставить як свідому мету засвоїти знання, а 
розв’язує пізнавальну задачу, діючи відповідно до поставленої мети. 
Пізнавальна задача виступає, таким чином, засобом засвоєння знань. Її 
засвоєння піддається аналізу і з погляду процесу, і з погляду його результату, 
тому автори для розробки критеріїв контролю і оцінювання обрали за 
об’єктну характеристику саме пізнавальну задачу і розробили наступні 
критерії: розуміння головної ланки, наслідування, механічне 
запам’ятовування, повне володіння знаннями, уміння застосовувати знання, 
переконання, навички. 

Отже, аналіз літератури, даючи підставу визначити поняття “критерії” 
оцінювання, підводить до висновку, що не існує єдиного підходу як до 
визначення поняття “критерій оцінювання”, так і до визначення об’єктної 
характеристики оцінювання, а існуючі сьогодні критерії оцінювання не 
завжди працездатні через надмірну “розпливчатість”. 

Крім критеріїв оцінювання, існують і норми оцінки. Норми оцінки – це 
“опис умов, якими повинен користуватися педагог, виставляючи студенту 
оцінку” [1,205]. У нашій країні у школах користувалися п’ятибальним 
способом оцінювання, сьогодні використовується 12-ти бальний, відповідно, 
кожен бал має свої норми. Норми оцінки з кожного предмета визначаються у 
програмах, а у педагогічній літературі описуються загальні норми оцінки. 

Існуюча система оцінювання, яка використовується в процесі 
навчально-пізнавальної діяльності учня орієнтована в основному на 
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визначення рівня засвоєння знань, умінь і навичок, тоді як навчальна 
діяльність вимагає не тільки глибоких знань, умінь і навичок, але й володіння 
різними способами розумових дій, високого рівня розвитку різноманітних 
здібностей, сформованості особистісних якостей. Саме тому, на наш погляд, 
оцінювання у школах необхідно розглядати як процес установлення 
відповідності рівня особистісного розвитку учня меті навчання і виховання. 
Зважаючи на те, що у навчальному предметі розрізняють різні об’єкти 
засвоєння в залежності від елементів змісту, доречно рахуватися з тим, що у 
кожному навчальному предметі дії, які підлягають засвоєнню, поділяються 
на групи: дії щодо засвоєння знань, дії щодо засвоєння способів діяльності, 
дії щодо засвоєння досвіду емоційного ставлення. Доцільно таким чином 
оцінювати і особистісний розвиток вихованця на трьох рівнях: 
мотиваційному (оцінювання ставлення учня до навчально-пізнавальної 
діяльності), когнітивному (оцінювання рівня виявлення знань), 
операціональному (оцінювання вміння застосовувати знання у діяльності). Це 
важливо тому, що результатом навчання учнів у школі є не лише засвоєння 
знань, а й оволодіння різними аспектами навчальної діяльності, бо специфіка 
діяльності учня і полягає у тому, що він постійно повинен організовувати 
власну діяльність. 

Результати навчання учня залежать також від його ставлення до 
навчальної діяльності. Досвід і дані наукових досліджень свідчать – 
ефективність  діяльності, міра активності особистості залежать від ставлення, 
позитивного чи негативного, короткочасного, випадкового чи стабільного. За 
дослідженням В.А.Семиченко , якщо установки студентів (унів) на різні види 
навчальної діяльності переважно негативні, орієнтація на впровадження 
демократичних принципів у взаємодію між учителем і учнем може 
блокуватися. Вчитель із такими установками більш вірогідно обирає 
авторитарний стиль роботи, несвідомо виявляє відкриту чи приховану 
агресію на учнів, не приймає критику на свою адресу. З іншого боку, 
наявність емоційно-позитивного ставлення вчителя до предмета діяльності, 
способів її здійснення стимулює механізми саморегуляції, які дозволяють 
людині мобілізувати свої сили так, щоб нейтралізувати або знизити ступінь 
негативних впливів. Відповідно, щоб досягти бажаних результатів у 
навчально-виховному процесі, а отже і у особистісному розвитку учня, 
вчитель повинен оцінювати установки учня на різні види навчальної 
діяльності і в разі необхідності (при наявності негативних установок) 
створювати умови для корекції з метою позитивних змін. 

Саме тому навчальні програми з усіх предметів повинні включати не 
лише засвоєння певного обсягу знань, умінь і навичок, але й передбачати 
формування необхідних ціннісних орієнтацій. Проте аналіз програм з різних 
навчальних предметів дає підстави стверджувати, що вони в основному 
зорієнтовані на когнітивний компонент готовності і не визначають чітко 
операціонального і мотиваційно-ціннісного. 
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Ми вважаємо, що програми з предметів, які вивчаються в школі, 
повинні містити проміжні та кінцеві моделі результату навчання, елементи 
яких являли б собою критерії оцінювання когнітивного, операціонального та 
мотиваційного компонентів особистісного розвитку учня. 

Отже, проаналізувавши літературу з проблеми оцінювання, ми 
прийшли до наступних висновків: 

1. Система оцінювання особистісного розвитку учнів є одним з 
найбільш впливових факторів забезпечення ефективного протікання 
навчально-виховного процесу, тому вона повинна виконувати чітко 
визначені функції, виходячи з навчальної доцільності. 

2. Основними завданнями оцінювання є: 
- забезпечувати об’єктивне визначення рівня особистісного розвитку 

учня; 
- на будь-якому етапі навчально-виховного процесу стимулювати, а 

не гальмувати особистісний розвиток учня; 
- забезпечувати ефективне протікання не тільки навчального, але й 

виховного процесу. 
3. Сучасна система оцінювання особистісного розвитку учня діє 

недостатньо ефективно. Це пов’язано з рядом причин: 
- відсутність в теорії навчання єдиного підходу до визначення 

об’єктної характеристики критеріїв оцінювання, методики оцінювання; 
- недосконалість самої системи оцінювання, а саме обмеженість 

змісту оцінювання когнітивним компонентом, відсутність чітких критеріїв; 
- помилки, які припускають учителі при оцінюванні; 
- невизначеність умов, за яких вона функціонувала б ефективно. 
Результати теоретичного аналізу і вивчення досвіду оцінювання 

особистісного розвитку учня дозволили зробити висновок, що для 
поліпшення якості навчально-пізнавальної діяльності при організації процесу 
навчання в школі необхідне створення і дотримання ряду організаційно-
педагогічних умов оцінювання. 

Аналіз наукових праць, присвячених розробці організаційно-
педагогічних умов, свідчить про існування різних підходів до тлумачення 
поняття  “умова”. У загальнонауковому розумінні умова – це те, від чого 
залежить дещо інше (що зумовлюється ним), із наявності якого з 
необхідністю випливає існування даного явища. Б.Г.Чижевський розуміє під 
умовами “необхідні і достатні обов’язкові обставини, що визначають, 
зумовлюють існування та розвиток відповідного освітнього простору. 
Словники дають різні значення поняття “умова”: 1) “необхідна, обов’язкова 
обставина, передумова, що визначає, зумовлює існування, здійснення чого-
небудь; 2) “обстановка, в якій щось проходить; обставини, при яких щось 
здійснюється”; 3) “правила, що існують, установлені в тій чи іншій галузі 
життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь”; 4) 
“обстановка, в якій відбувається що-небудь”; 5) “основа, передумова для 
чого-небудь; наявність обставин, передумов, що сприяють чому-небудь” 
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[26,519]. Трактування поняття педагогічних умов дає Н.Л.Коршунова. Вона 
вважає, що “під умовою” в педагогічному сенсі слід розуміти: 1) все те, від 
чого залежить інше; 2) “середовище”, обстановку, в якій перебувають і без 
якої не можуть існувати предмети, явища”. “При цьому обидва трактування 
слід розрізняти”. 

Ми користуємося таким визначенням поняття “умова”: необхідні і 
достатні обставини, від яких залежить ефективність функціонування системи 
оцінювання професійного становлення майбутнього вчителя. 

Говорячи про організаційно-педагогічні умови оцінювання, під 
організацією ми розуміємо внутрішню впорядкованість, узгодженість 
взаємодії більших або менших частин системи оцінювання, обумовлених її 
моделлю. Відповідно організаційно-педагогічні умови є сенс розглядати як 
функціональну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища 
оцінювання від комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у 
різних проявах. 

Умови класифікують на: необхідні і достатні; зовнішні і внутрішні; 
об’єктивні і суб’єктивні. 

До обєктивних умов оцінювання особистісного розвитку учня 
належать наступні: 

- орієнтація освіти на гармонійний розвиток особистості; 
- діяльнісний принцип організації занять; 
- організація навчання на особистісному рівні в умовах 

інтравертованої спрямованості предметів (уроків); 
- впровадження чітких критеріїв оцінювання; 
- оснащення навчального процесу методичним комплексом, 

необхідним для ефективного оцінювання: словник, тести самооцінювання, 
критеріально-орієнтаційні тести, підручники, хрестоматії та інше; 

- поєднання різних видів оцінки: педагогічної, групової, самооцінки. 
Крім об’єктивних, є і  цілий ряд суб’єктивних умов оцінювання 

особистісного розвитку учня, серед яких найбільш важливі, на наш погляд, 
такі: 

- спрямованість учителя на інтегроване оцінювання особистісного 
розвитку учня; 

- володіння вчителем умінням інтегрованого оцінювання; 
- усвідомлення учнем важливості інтегрованого оцінювання у його 

особистісному становленні; 
- співпадання спрямованості учня зі спрямованістю системи шкільної 

освіти. 
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Про метод м’якого оцінювання знань та структури творчих 
можливостей 
Є.І Сявавко, М.С. Сявавко, А.В. Лукановська 

Серед нових технологій, здатних вплинути на ефективність 
освітнього процесу в сучасній середній загальноосвітній та вищій школі, 
гуманізуючи його, заслуговує на увагу метод м’яких обчислень для 
модульно-кредитної організації процесу навчання. 

Ключові слова: сучасні освітні технології, м’які обчислення, м’яка 
статистика, нечіткі числа, оцінка, якість знань, інтегральний показник 
якості, профілі творчої особистості, аналіз, інтуїція. 

Вступ 
Провідним принципом м’яких обчислень є допустимість неточності 

та невизначеності для досягнення зручності необхідних процедур, 
простоти, низької вартості розробки рішень і кращої узгодженості з 
реальністю. Вихідною моделлю для м’яких обчислень служить людське 
мислення. М’які обчислення забезпечують основи для розуміння, 
конструювання та розвитку інтелектульних систем.  

Важливою характеристикою м’якого моделювання є те, що в ній 
здійснюється перехід від жорстких (чітких) обчислень до операцій над 
розмитими (нечіткими) числами або якісними свідченнями (evidential 
reasoning).  Але з нечіткими числами  працювати важче, аніж з чіткими. 
Більше того, значення розмитих понять залежать від контексту і/або 
застосування. Це та ціна, яку необхідно заплатити за кращу узгодженість із 
реальністю.  

Метою роботи є створення нового напрямку оцінювання знань та 
структури творчих можливостей на засадах теорії нечітких мір та 
інтегралів (нечіткої статистики), що визначає метод м’яких обчислень.  

У дидактиці під поняттям «оцінка» розуміють виражені в умовних 
балах, а також знакових символах, ступені засвоєння знань, умінь та 
навичок, що встановлені програмою. Отже, оцінка має різні міри 
вираження – усні судження педагога чи професора, письмові якісні 
характеристики, систематизовані за певними параметрами аналітичні дані. 
Оцінювання найчастіше закінчують відзнакою, яку позначають через 
число, букву або певний код.  

Але оцінку необхідно відрізняти від відзнаки. Оцінка – це процес, дія 
для оцінювання, у той же час, відзнака є результатом цього процесу.  
Оцінку виражають якісно, наприклад, вербально: «Тобі вдалося довести 
теорему», «Ти блискуче виконав цю мелодію»; символічно: грамоти 
відзнаки, спортивні нагороди; емоційно: усмішкою, схваленням, осудом, 
потиском руки тощо. Відзнаку ж, зазвичай, виражають кількісно в 
п’ятибальній або семибальній шкалах, місцем у рейтингу, відсотками 
тощо.  

Традиційна 5-бальна система оцінки якості знань не дозволяє 
враховувати різноманіття градацій (відтінків) якості, наприклад, тверда 
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четвірка, «натягнута» четвірка тощо. Тому дуже часто оцінку проводять за 
7-ма рівнями: − 1r  дуже низький (ДН); − 2r  низький (Н); − 3r  нижче 
середнього (НС); − 4r  середній (С); − 5r  вище середнього (ВС); − 6r  високий 
(В); − 7r  дуже високий (ДВ), тобто використовують сім термів лінгвістичної 
змінної «оцінка якості знань».  

Чим більше рівнів має показник якості знань, тим точнішою є його 
оцінка. Але використовувати більше 9-ти рівнів недоцільно, оскільки з 
психології відомо [1], що в оперативній пам’яті людини одночасно 
затримується не більше, ніж 27 ±   понять. Не заважючи на це сучасна 
українська загальноосвітня школа працює за 12-бальною шкалою.  

Найважливішими є наступні функції оцінки: 
• мотиваційна – заохочує освітню діяльність учня, студента, 

стимулює її продовження; 
• діагностична – вказує на причини тих чи інших освітянських 

результатів; 
• виховна –  формує самосвідомість та адекватну самооцінку 

учбової діяльності людини, що навчається; 
• інформаційна – засвідчує ступінь успішності в досягненні 

освітянських стандартів, є результатом оволодіння знаннями, розумним 
способом діяльності, розвитком здібностей, особистих здобутків на ниві 
освіти; 

• управлінська – це можливість прогнозування майбутньої 
оцінки.  

Вдосконалення системи оцінювання знань найважливіше в двох 
останніх аспектах: інформаційному та управлінському. Інформаційний 
аспект пов’язаний із можливістю створення автоматизованих банків даних, 
що містять інформацію про персональні та професійні якості особи, яка 
навчається. Управлінський аспект вносить корективи до покращення 
майбутньої оцінки.  

Для оцінювання знань необхідна інфомація. Але, зазвичай, наявної 
статистичної (об’єктивної) кількісної інформації буває обмаль; великого 
досвіду також не буває забагато. Основним джерелом інформації є 
висококваліфіковані педагоги. Вони подають необхідні дані у 
неформалізованому вигляді: на вербальному  (словесному) рівні, на рівні 
якісного опису та оцінок (так звана м’яка інформація).  

На сьогодні відомими є дві основні методики оцінювання знань. 
Перша з них ґрунтується  на скаляризації векторного критерію якості на 
підставі вагових коефіцієнтів [2]. Друга [3] використовує нечітку логіку, 
що побудована на експертних системах другого покоління. Головним 
недоліком першої методики є те, що вона дуже далека від реальної системи 
міркувань, котрою користуються кваліфіковані педагоги. Друга вимагає 
рутинної роботи при створенні бази знань; обтяжливою є також і побудова 
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функцій належності як часткових вхідних, так і результуючого вихідного 
показників якості оцінювання.  

На наш погляд, при оцінюванні знань слід дотримуватися 
математичної теорії нечітких мір та інтегралів [4, 5], що в сукупності 
створюють новий розділ дослідження – м’яку (нечітку) статистику.  

В українській мові слово «м’який» має різні відтінки [6]: 
протилежний до твердого; при обробці змінює форму, гнеться; має 
невиразні, розпливчасті (нечіткі) риси. 

1. Поняття м’якої статистики 
За останній час зросла потреба у нових методах математичного 

опису інформації, що характеризується високим рівнем невизначеності. 
Це, зокрема, стосується і педагогічної інформації. Один з можилвих 
підходів базується на узагальненні поняття міри та створенні нечітких мір, 
незалежних від низки обтяжливих обмежень ймовірнісної міри.  

Ще в курсі елементарної геометрії ми познайомились з поняттям 
довжини відрізка, площі плоскої фігури й об’єму тіла. Ці поняття можна 
узагальнити [7] на довільні обмежені множини точок, але тоді замість слів 
«довжина», «площа», «об’єм тіла», вживатимемо математичний вираз 
«міра» цієї множини.  

Витоки появи нечітких мір випливають з теорії нечітких множин, яку 
створив у 1965 році [8] американський вчений азербайджанського 
походження Лотфі Заде. Стрижнем цієї теорії був новий розділ 
математичної логіки – тризначна логіка Лукасевича [9]. Ян Лукасевич – 
професор Львівськоо університету початку ХХ ст.  

У теорії нечітких множин  імпліцитна (несловесна) оцінка більш 
повно, ніж з допомогою окремого числа, описується розподілом деякої 
величини, яку розуміють як кількісний вираз здатності кожного 
поодинокого числа для подання оцінки в цілому. З формального погляду 
запропонована модифікація подання кількості полягає в заміні 
однозначного числа функцією належності )(xµ  (див. рис. 1). Ці функції 
завжди є гіпотезами. Їх значення суб’єктивно подають думку експерта 
(носія рішення) про особливості досліджуваної операції, про характер 
обмежень і цілей дослідження. Це лише нова форма ствердження гіпотез, 
але вона відкриває і нові можливості, а саме – дозволяє знаходити 
компромісний розв’язок, який пов’язаний  з високою точністю 
математичної думки і можиливою кваліфікацією носія рішення [10]. 
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x

)(xµ

 
 Рис. 1. Функція належності нечіткого числа 2~           
Нечіткі міри забезпечують більш повне представлення вхідних даних 

для моделювання реальних процесів із врахуванням модальності 
інформаційних одиниць [4, 5, 11, 12].  

Невизначеність опису оцінювання знань та широкого кола задач 
оцінки якості інтелектуальної діяльності можна формально представити 
через деяку універсальну множину (універсум) X . Надалі вважатимемо її 
скінченновимірною.  Наприклад, розроблений в [13] структурно-
компонентний метод вивчення творчої особистості учня можна 
представити через наступну множину показників (універсум) 

),,,( 4321 xxxxX = , де − 1x  коефіцієнт сформованості мотивів ( ТМk ); − 2x  
коефіцієнт характерологічних особливостей ( ТХk ); − 3x  коефіцієнт творчих 
умінь ( ТУk ); − 4x  коефіцієнт рівня психічних процесів ( ТПk ).  

Нехай −=  },...,{ 1 nxxX  скінченновимірна множина. Нечітку міру m на 
X  визначають як функцію множини ]1 ,0[2: →Xm  (тут − 2X  множина всіх 
підмножин X , що володіє властивостями: 

)()( ,1)( ,0)0( BmAmBAXmm ≤⇒⊆==/ ).  
Конкретним прикладом нечітких мір є міри Сугено, котрі 

характеризуються параметром 1−>λ  та володіють властивістю  
 )()()()()( BSASBSASBAS λ++=Υ .  
Для −=  0λ  це міри ймовірності ( P ); для −<<−  01 λ  міри 

правдоподібності ( Pl ); для −>  0λ  міри довіри ( Bel ). Зауважимо, що 
частковим випадком міри довіри є міра необхідності ( Ness )  та міра 
можливості ( Poss ). Про модальні терміни нечітких мір писав ще в 1884 р. 
Імануель Кант [14]: «поняття, судження (істина) і висновок (Schlus) – 
можливість, дійсність і необхідність – розсуд, чуття й розум» і далі 
«можливість, дійсність і [утворена] з обох необхідність є поняттями не 
предметів, ні предикатів, а позицій об’єкта», «можливість, дійсність і 
неохідність суть логічні, але не метафізичні предикати, себто визначення. 
Ми пізнаємо цим не речі (щось інше), а відношення їх понять до 
спроможності душі покласти й усувати: 1) відношення до спроможності 
(можливості), 2) до діяльності, 3) до діяльності, протилежність якої не є в 
нашій спроможності».  
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Нехай −→  ]1 ,0[: Xf   деяка функція. Нечіткий інтеграл Сугено від цієї 
функції за нечіткою мірю m  на X  визначають через вираз 

 ))( ,min(max),,(
]1 ,0[ αα

α FmXmfS
∈

= , (1) 

де  })(:{ αα ≥∈= xfXxF .    
Для дискретного випадку n

iixX 1}{ ==  інтеграл (1) матиме вигляд 
 )(max

]1 ,0[ αα
α mS ∧=

∈
, (2) 

де міра Цукамото αm  дорівнює  
 })(|{  , )1( ανν

α
α

αα ≥=Θ+∨−= ∑
Θ∈

Θ∈ i
i

iii
xfimmm . (3) 

Вкажемо на найважливіші властивості інтеграла (1), (2): 
• нечіткий інтеграл споріднений з інтегралом Лебега: практично 

здійснюється заміна операнду ( ×+, ) на максимінний базис ( ∧∨  , ), що 
приводить до низки позитивних чинників, таких як, наприклад, відсутність 
зростання похибок при обробці нечітких даних; 

• нечіткий інтеграл володіє властивостями медіани, що дозволяє 
говорити про стійкість одержаних розв’язків; 

• нечіткий інтеграл залежно від вибору нечіткої міри, за якою 
здійснене інтегрування, забезпечує реалізацію всіх на сьогодні відомих 
стратегій прийняття рішень:   

від операції ℑ )()()()( PlPBellNess →→→  до операції «АБО» ( Poss ). 
Нечіткий інтеграл – це неадитивна процедура агрегування нечіткої 

інформації і за різних умов може мати декілька варіантів фізичного 
трактування одержаного результату. Зокрема: 

• у задачі порівняння нечіткий інтеграл інтерпретується як 
визначення комплексної оцінки, яка відображає ступінь відповідності 
вхідної інформації деякому еталонному значенню, що подається у вигляді 
розподілу нечітких мір; 

• у задачі оцінки впевненості появи події нечіткий інтеграл через 
підінтегральний розподіл нечіткої міри можливості (правдоподібності, 
довіри, необхідності тощо) визначає ступінь можливості появи цієї події; 

• у задачі багатокритеріального вибору нечіткий інтеграл 
забезпечує одержання розв’язку, який відповідає поняттю медіани і в 
порядкових шкалахє аналогом середнього. Він послаблює умову суми, яку 
використовують в арифметичних операціях, і вводиться формалізація, 
котру будують на засадах монотонності оцінок, що забезпечує одержану 
інтегральну оцінку з інтуїтивними очікуваннями людини (нечітке 
очікуване значення). 

Власне всі ці властивості дозволили констатувати, що поява 
нечіткого інтеграла ознаменувала створення другого етапу математичної 
статистики, а саме нечіткої, або точніше м’якої статистики.  

2. Нечітко-інтегральний показник якості знання 
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Нехай задана скінченна множина  n
iixX 1}{ ==  є певною множиною 

показників, які нечітко описують деякі об’єкти, наприклад, знання, 
дипломні чи маґістерські проекти, а також широкий клас задач оцінювання 
якості інтелектуальної діяльності: підготовка статей, дисертацій, 
інноваційних проектів та іншої технічної продукції.  

У загальному випадку множина X  не обов’язково повинна бути 
множиною фізичних показників, вона може бути множиною думок, 
критеріїв тощо.  

Нехай нечітка міра nixmm ii ,1  , )( ==   виражає ступінь важливості 
показника ix , коли проводиться оцінка об’єкта, а −=  )( ii xff  часткова 
оцінка об’єкта. Підкреслимо, що ступінь важливості всієї множини X  
дорівнює 1.  

При цьому слід врахувати і те, що окремі особи сприймають об’єкти 
та події за принципом розпізнавання образів, використовуючи асоціативне 
мислення. Тоді )(xf   слід розглядати як характеристичну функцію образу. 
На практиці )(xf  визначають як об’єктивно так і суб’єктивно.  

Нехай − R  інтегральний показник якості інтелектуального об’єкта. 
Його обчислюватимемо як нечіткий інтеграл Сугено (2).  

Як приклад розглянемо наступні задачі.  
а) Аналіз сформованості творчої особистості учня. 
У роботі [13] виділяються такі основні типи профілів творчої 

особистості: 
1) Мотиваційно-характерологічний (МХ) – профіль творчої 

особистості, в якої особливості мотивації та характерологічні особливості 
мають більший рівень розвитку, ніж творчі уміння і психологічні процеси; 

2) Ріномірно-розвинутий (Р) – профіль творчої особистості, у якої 
особливості мотивації, характерологічні особливості, творчі уміння, 
психологічні процеси знаходяться на одному рівні розвитку; 

3) Евристичний (Е) – профіль творчої особистості, в якої 
розвиток творчих умінь і психологічних процесів перевершує розвиток 
особливостей мотивації та характерологічних особливостей; 

4) Евристично-мотиваційний (ЕМ) – профіль творчої особистості, 
в якої розвиток творчих умінь, психологічних процесів і особливостей 
мотивації перевищує розвиток характерологічних особливостей; 

5) Евристично-характерологічний (ЕХ) – профіль творчої 
особистості, в якої розвиток творчих умінь, психологічних процесів і 
характерологічних особливостей перевищує розвиток особливостей 
мотивації.  

Про показники структурно-комплексного методу див. у вступі.  
Такий підхід підказує, що при аналізі творчих можливостей 

учнівського колективу слід також розглядати п’ять нечітких мір: 
 )()()()()(  , , , , EXEMEPМХ mmmmm . 
Наприклад,  
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 (4) 

Нехай, вивчаючи творчі можливості учнів, експерти встановили 
наступні результати: 

 

21,013,025,017,0)(
71,019,025,017,0)(
64,044,025,066,0)(
5,055,085,08,0)(

4

3

2

1

xf
xf
xf
xf

 (5) 

де компоненти вектора ))( ),( ),( ),(()( )4()3()2()1( xfxfxfxfxf =  
визначаються на засадах значень (1).  

Тоді обчисливши (2), одержимо за мірами (4) такі результати: 

 

25,025,025,025,025,0
6,06,06,025,03,0
64,064,064,05,064,0
68,068,055,055,08,0

4

3

2

1

S
S
S
S

 (6) 

Таким чином, перший учень із творчими можливостями, що 
визначені вектором )(1 xf , має мотиваційно-характерологічний профіль 
творчої особистості. Аналогічно, другий учень має однакові, за винятком 
рівномірно-розвинутого, профілі творчості; третій учень має три останніх 
профілі, а для четвертого маємо однаково рівні профілі розвитку. Для 
першого учня встановлений профіль досить високий, оскільки він 
кількісно визначається числом 0,8, що є достатньо близьке до 1. Для 
другого і третього учнів маємо вже кількісно менші числові значення, 
відповідно, 0,64 і 0,6, а для четвертого учня це значення дорівнює 0,25, що 
є достатньо малим, меншим за 0,5.  

В (6)  ) , , ,( )()()()( i
EX

i
EM

i
p

i
MXi SSSSS = , де 4 ,1=i .  

б)  Оцінювання якості дипломного проекту. 
Нехай − R  інтегральний показник якості дипломного проекту. Для 

його оцінки використаємо такі показники: 
− 1x  об’єм самостійно одержаних результатів; 
− 2x  новизна роботи; 
− 3x  якість огляду літератури; 
− 4x  глибина обґрунтування рішень; 
− 5x  можливість практичного використання; 
− 6x  грамотність викладу; 
− 7x  науково-технічний рівень; 
− 8x  якість доповіді; 
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− 9x  якість відповідей на запитання.  
Ступінь важливості показників ix  дипломного проекту 

охарактеризуємо нечіткими мірами [5, 11]  ii mxm =)( . 
                                                                                                 Таблиця 1 

x  1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x  
)(xm  0,15 0,16 0,08 0,2 0,1 0,04 0,09 0,05 0,07

)()1( xf  0,9 0,9 0,7 0,87 1 0,6 0,87 1 0,9 
)()2( xf 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,2 0,6 0,5 0,6 

 
 

)()3( xf  0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,1 
Часткові оцінки ii fxf =)(  показників встановлюються так: − 1f  

керівником проекту; −−     72 ff  рецензентом; −−     98 ff  членами ДЕК-у. Їх 
значення, а саме три варіанти (x) (x), (x), 321 fff , записані в таблиці.  

Обчислимо нечіткні інтеграли (НІ) часткових оцінок )( ),( ),( 321 xfxfxf  
за нечіткою мірою )(xh . Значення НІ  і є інтегральними показниками якості 
проекту.  

Підкреслимо, що ймовірнісні міри є частковим випадком нечітких 
мір, а нечіткі інтеграли узагальнюють інтеграл Лебега, а тому 
використання в математичному моделюванні нечітких мір та інтегралів – 
це більш високий рівень математичної статистики, який дозволяє 
враховувати не тільки об’єктивну, але й суб’єктивну інформацію.  

Для обчислення НІ використаємо міру Цукамото [11] im . Вона за 
0=δ  є мірою можливості [12], за   −=  1δ  ймовірнісною мірою, а коли 1>δ , 
− im  невизначеність, що відмінна за своїми властивостями від ймовірності 

чи можливості.  
У нашому випадку 081,1=δ , тобто маємо міру, що близька до міри 

ймовірності, а конкретніше наявна міра правдоподібності Pl .  
Обчисливши НІ, одержимо, що проект з функцією оцінок )()1( xf   має 

високу, з − )()2( xf  середню, а )()3( xf  встановлює низьку якості. Для того ж, 
щоб одержати згідно шкали ECTS відмінну оцінку, ми повинні добитися 
того, щоб у першому випадку 88,01 ≥S . Це можливе, коли в таблиці будуть 
підвищені значення часткових оцінок 3f  або 6f  до значень, що більші за 
0,88.  

Висновки 
Перед педагогами постає фундаментальна дилема: як поєднати при 

оцінюванні знань аналіз з інтуїцією. Висловлюючи цю думку інакше – 
«люди інтуїтивного складу схильні спершу діяти, а потім думати» [15].  

Звичайно, обидві сторони мають як переваги, так і недоліки. 
Розглянемо це питання за аналогією із [14].  

Перш за все поговоримо про точність [16, 17]. Привильно 
виконаний аналіз, який базується на достовірних даних, дає однозначно 
правильні відповіді. Інтуїція, навпаки, якщо її застосовують до проблем, з 
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якими вона може впоратися, однозначно правильної відповіді не гарантує, 
лише приблизну. Переваги й, відповідно, недоліки кожного з методів дуже 
яскраво розкрили себе під час експерименту, проведеного Пітерсом із 
колегами [18]. Аналогічний підхід до розв’язання проблем давав 
правильну відповідь частіше, але зі значно ширшим розподілом помилок. 
Інтуїція ж, на відміну від аналізу, не так часто влучала в точку, але частіше 
наближалася до правильного рішення. Інакше кажучи, з неформального 
підходу певний тип пробем люди розв’язують більш або менш успішно, 
водночас за формального – трапляються хоч і нечасті, але дуже дивні 
помилки.  

Переходимо до опитмальності. Інтуїція, можливо, комусь здається 
поверховою та квазіоптимальною. Градуалізм (поступовий перехід від 
одного до іншого) та опортунізм (пристосовництво) можуть стати 
основними перепонами до розумного вибору, бо створюють своєрідне 
«тунельне бачення» –   через них майбутнє сприймається крізь вузьку 
призму минулого досвіду. Зрозуміло, що в таких випадках може допомогти 
аналіз.  

Але аналіз так само може виявитися поверховим, наприклад, тоді, 
коли він має справу з «ненадійними» даними. Він також може мати 
опортуністичний характер, наприклад, у випадках, коли не здатний 
впоратися з певними цілями, не пов’язаними безпосередньо з операційною 
діяльністю.  

І врешті-решт, розглянемо творчість. Аналіз не стимулює творчість. 
Це конвергентний (що сходиться) процес, який шукає одне з рішень – 
дедуктивне рішення й орієнтується більше на декомпозицію, аніж на 
композицію. Люди, схильні до системного аналізу, часто віддавали 
перевагу задачам програмованого типу. Натомість ті, хто був схильний до 
інтуїтивних рішень, більш  потребували відкриті завдання, а особливо ті, 
які вимагали винахідливості чи власної думки. Тому аналіз здебільшого 
призводив до рутинних, а зовсім не радикальних інновацій. Інтуїція, яку 
вважають джерелом творчого осяяння, так само може стати жертвою 
«тунельного бачення», бо її обмежують досвід і традиції. У такому 
випадку звільнити інтуїцію може сам аналіз, нехай хоча б частково 
(можливо, доти, доки інтуїція не розкривається знову). Отже, якщо аналіз 
може призводити тільки до рутинних новацій, то інтуїція відкриває шлях 
або найкардинальнішим новинкам, або ніяким.  

З усього цього випливає очевидний висновок: при оцінюванні знань 
та структури творчих можливостей потрібно поєднувати аналіз з інтуїцією, 
тобто тут найбільш ефективним є метод м’якого моделювання.  
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РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ОБЛАСТІ 

 
Проблема діяльності у педагогічній теорії і практиці  

А.П. Самодрин 
Цивілізаційна спіраль, як суперпозиція родових факторів індивідів 

(схована в ДНК людини), розгортається у процесі життя при взаємодії 
“природи людини” і “природи”, супроводжує завдання здобування 
людиною освіти певним чином для кожної особистості. Людина при цьому 
прагне стати суб’єктом власного розвитку  на засадах інтеграції освіти, 
спорідненості культур та руху до монокультури. Незаперечним позитивом 
стратегії освітньої організації в Україні є розвиток сучасної педагогіки та її 
спрямованість до особистості учня і вчителя з позиції діяльнісного 
підхоту, творчості. 

1. До проблеми ”творення творчості” 
Ще на початку ХХ століття геніальний В.І.Вернадський вказав на 

значну динаміку сучасної епохи, яка, на його думку, спричинена трьома 
загальними для всього людства обставинами:  

1) розвитком знання та його науковою організацією, 
2) демократизацією суспільства та державного життя,  
3) поширенням єдиної культури на всю земну кулю“[1,с.5].  
У 1922р. А.С. Макаренко “педагогічний факт (природне явище)” 

визначив об’єктом педагогічного дослідження [2,с.402]. Тобто педагог 
ставив собі завдання  “розпізнавати людину” на тлі складного процесу – 
життя. Можна  згадати при цьому думку Г.С. Сковороди: життя – “це жива 
вода”, або  тезу Б. Спінози: природа – це “животворіння” [3,4].  

У рамках вітчизняної культурної традиції осмислення світу для 
педагогів і вчених було природнім звернення до фундаментальних 
проблем педагогіки як науки. Коли в реальності існують приклади 
“захоплення” ідеї „організації” педагогічним полем, тоді  педагогіка, попри 
існуючі труднощі, самостійно доводить власну живучість, стверджуючи, 
що вона, насамперед, – “жива” наука. Не можливо зберегти самоцінність, 
не включившись у розвиток, не змінюючись. Тож, зміна, рух уперед, 
розвиток, відродження і народження – основа “живої педагогіки”.  

”Клітинами-островами творчості” у педагогічній практиці завжди 
ставали такі організаційні субстанції, де найкращим чином у 
змодельованому детермінованому хаосі життя і завдяки цьому хаосу 
вибудовувався такий порядок, який був найбільш стійким 
(природовідповідним) утворенням-образом у свідомості вихованців тієї чи 
іншої школи, обумовлений таким же природовідповідним континуумом 
виховного середовища.  

Спробуємо відстежити „часову розгортку” проблеми особистісно-
орієнтованого навчання як феномену сучасної школи (ніби статичну 
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фотографію перетворити в кінострічку). Тобто наважимося виявити і 
оцінити напругу цього руху – навчально-виховного процесу  (як діяльності 
- прикладної, інтелектуальної) на різних відрізках часу. 

Попри розмови і декларації, в Україні існує великий дефіцит 
особистісно-орієнтованих технологій навчання. Причиною цього є: 
падіння престижу професії вчитель; недосконалість змісту педагогічної 
освіти,  слабка природнича та антрополого-психологічна підготовка 
вчителя; відсутність умови реального вибору фахової педагогічної 
підготовки та ін.. На цьому ж фоні ми прагнемо дійти  основ сучасної 
педагогічної технології, впроваджуючи особистісно-орієнтоване навчання 
в загальноосвітній школі!  

2. Процесуальна логіка – фундаментальні закони життя 
Кожний педагогічний факт – неповторний, своєрідний і, в той же 

час, наділений певною тенденцією, системністю, консерватизмом, 
історичною традицією (має родовий, видовий, культурний напрям). 
Розгляд будь-якого поняття у педагогіці незаперечно підпорядковано 
системному цілісному характеру, де найширші філософські погляди 
супроводжуються точним диференційованим відтінком наукових знань 
(певна наукова галузь). Сучасний підхід до формування змісту освіти в 
Україні (з 2003р.) в якості стандарту середньої освіти передбачає 
профільне спрямування – галузеве навчання у старшій школі. При аналізі 
не важко помітити надмірний сцієнтизм нової школи, більше видовий 
примус, ніж вільний вибір навчання. 

Проблема виходу загальноосвітньої школи із штучно створених 
“вузьких” рамок загальності (адже “середніх” та “занедбаних” дітей 
більше, ніж талановитих і геніальних), що виникла в 90-х роках ХХ ст., у 
2003 році перетворилася в завдання перебудови середньої школи в напрямі 
її ”загальної профілізації”. 

Але допомога школі мусить бути – численна високопрофесійна 
психологічна служба школи, або реструктурований в контексті 
діяльнісного підходу поліпрофільний зміст освіти і роль педагога відіграє 
педагог-вчений, школа стає лабораторією творчості. Реальніше – останнє... 

3. Школа - лабораторія творчості 
Досвід педагогічної клітини-школи іманентно сходить до 

педагогічної теорії, а та на рівні технології навчання і виховання, шукаючи 
спільний історичний стрижень неперервності через філософію освіти – з 
одного боку, вже адресована, ніби сíм’я, певній новій суспільній ланці для 
побудови організаційної структури з новим порядком – з іншого боку. 

Таким чином, йдеться про процес формування “єдиного освітнього 
простору” для потреби все нової і нової дії. При цьому генеруючий 
людський розум ніби врізається в існуючий стан речей природи (хаос) і 
добуває з нього, в педагогіці – виховує (в противагу – захованому в 
генетичній програмі людини) певний особистісний порядок діяти. 
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З чисто позитивістської точки зору про людину відомо, що та – 
найпотаємніший (постійно збиває з пантелику дослідників) об’єкт науки, 
через свою змінність потребує найпильнішої уваги науки. Науко-
орієнтовані освітні технології незаперечно стануть генераторами науко-
орієнтованої думки. При цьому треба визнати, що в своїх відображеннях 
Універсуму наука дійсно ще не знайшла людині чільного місця. 
Природничим наукам вдалося дещо пізнати в людині, але цього пізнаного 
в усій сукупності недостатньо, щоб при об’єднанні всіх цих рис портрет 
явно відповідав дійсності [6,с.135]. Отже, на скільки глибоко і точно 
система освіти зрозуміє підґрунтя особистості кожного учня, настільки 
ефективним виявиться навчально-виховний процес у новітній школі – 
загально-профільній.  

Історичний підхід до проблеми діяльності у педагогічній теорії 
виявився досить складним для аналізу і зумовив нас переглянути категорію 
„діяльність”, розгорнувши родовий стрижень наукового знання про неї. 

Ключовими термінами для розгляду нашої проблеми в „філо-, онто-, 
культурогенезі” виберемо: організація, цілісний підхід, системний 
характер. 

Відомо, що стратегічною метою освіти України визначено 
“формування духовно багатого, інтелектуально розвинутого, фізично та 
психічно здорового покоління, збереження і реалізація потенціалу освіти 
на рівні розвинутих країн Європи. У Державній національній програмі 
“Освіта: Україна ХХІ століття” окреслені основні напрями розбудови 
національної школи, серед яких змісту освіти відведена головуюча роль – ” 
приведення його у відповідність з сучасними потребами особи, 
суспільства”. Тим же нормативним актом передбачено впровадження 
принципів диференціації та інтеграції навчання, “органічне поєднання у 
змісті освіти загальноосвітньої та фахової складових відповідно до освітніх 
рівнів та особливостей регіонів України”. 

Таким чином, йдеться про певну ланку процесу передачі соціального 
досвіду від покоління до покоління – навчання, який своєї особливості 
“набуває” в залежності від історичної епохи, а також множини як 
зовнішніх, так і внутрішніх параметрів системи освіти. При цьому система 
освіти передбачає масовий (державний, європейський, світовий) характер і 
одночасно повинна орієнтуватися на особистість. Саме загальноосвітній 
середній школі у певному взаємозв’язку з вищим навчальним закладом, на 
основі принципу партнерства, орієнтуючись на стратегію держави, 
уточнену вибором регіону, сьогодні доводиться долати проблему, 
поставлену перед освітою нормативними документами України: 
реалізувати профільне навчання. 

 Людина олюднює природу речей і власну природу розумним 
началом, упорядковує диференційоване природою і диференціює 
упорядковане. Будучи на вершині живого, вона своїм буттям (впливом) 
ніби заперечує буття і природу іншого суб’єкту розвитку, зазнаючи сама і 
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надаючи оточенню певної трансформації, при цьому здобутому ефектові 
„заперечення” присвоює “ім’я” і “число”, вправно орудує цими 
здобутками: зв’язує “речі-процеси” єдиним смислом – вибудовує 
філософію як найвищу цінність. Кількісно-якісне наповнення змісту 
освіти, що супроводжує людину, таким чином не вичерпує її 
гносеологічних проблем і разом з тим завдань “родовідної педагогіки” – 
етнопедагогіки, забезпечує принцип неперервності освіти при цьому лише 
відносно. Траєкторії розвитку людини є не плавними лініями, а стрибками 
логіки.  

У суспільстві реалізація масштабних змін неможлива без узгодженої 
дії засобами освіти зусиль (логік) багатьох людей. Коли йдеться про нашу 
молоду державу, то не буде помилкою ствердження – країна 
розпочинається зі злагодження школи в контексті єдиної логіки України. 
Але не формальної, а процесуальної логіки або феноменології. 

 Питання ефективності сучасної вітчизняної освіти це, напередусе, 
ефективність наших  поступальних кроків до кращого життя (стрибків 
логік), про це вказують численні нормативно-правові документи освітньої 
галузі. 

На практиці, на жаль, маємо недосконалу освітню політику ще на 
рівні цілерозуміння – система освіти (низові ланки) вільно і спрощено 
тлумачить нормативні документи, вимірюючи освітній процес держави 
регіональними потребами, а звідси виникає проблема „прочитання тексту”, 
проблема „підміни понять” знизу. У той же час, інформація, що тече від 
низів до центру, прочитується верхами в іншому вимірі – регіонів при 
цьому прочитанні практично не помітно. 

У великій мірі коректність визначення будь-якої цілі сприяє 
отриманню очікуваного реального результату. У формальній логіці це 
відповідає правилам доведення, згідно яких стосовно тези (для нашого 
випадку – визначення цілі) існує ряд положень:  

1. Тезою може бути лише те положення, яке справді потребує 
обґрунтування за даних конкретних умов. При порушенні цього правила 
“обґрунтовують обґрунтоване”, тобто те, що взагалі не потребує 
обґрунтування.  

2. Теза повинна бути чітко визначеним і адекватно сформульованим 
судженням. Порушення цього зводить її до двозначності чи й 
багатозначності тлумачення. 

3. Теза повинна залишатися незмінною, тобто тотожною самій собі 
впродовж усього доведення, щоб уникнути “втрати себе”, переходу в іншу 
“предметну сферу”, зійти до “популізму”. 

4. Теза не повинна містити в собі логічної суперечності.  
Всезростаюча множина наукових знань чинить на людину такий 

інформаційний тиск, якому традиційна школа може протистояти лише за 
умови, що її технологія навчання здатна “відшукати” в людині те головне, 
що складає основу людини в її місії. Провідні країни світу (Німеччина, 
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США, Франція, Японія, Росія та ін.) у прагненні стандартизувати зміст 
освіти,  вбачають вирішення онтологічної проблеми суспільства. До такого 
процесу зараз приєднується і Україна, розв’язуючи питання інтеграції у 
європейський та світовий простір засобами освіти.  

Постає конкретне запитання про те, чи здатна буде Україна, 
долучившись до такого інтегрованого простору, вирішити проблему: 
розібрати цілісне знання про людину і світ за такими організаційними 
модулями навчання, що забезпечить адекватність людини і життя – 
гармонію людини і суспільства, людини і внутрішнього її світу. 

Спірним для нас є будь-який засіб “збагачення” освіти без побудови 
технології навчання за засадах етнопедагогіки, теорії організації 
профільної освіти як навчальної діяльності в складі антропотизованої 
системи. Адже необхідно педагогічно провести власною траєкторією 
особистісно-зорієнтованого навчання Україну і  всі її регіони зокрема. 

4. Профільне навчання – культурна діяльність 
Предмет нашого розгляду – профільне навчання – мало досліджений 

у вітчизняній педагогіці. Проте до профільного навчання час-від-часу 
зверталися педагогічна наука і практика країни з метою: 

– забезпечення потреб народного господарства у масовій підготовці 
кваліфікованих працівників (20-ті роки ХХ ст.); 

– у зв’язку з перевантаженнями учнів (40-і, 60-і роки). 
Термін “профіль” походить від латинських слів “pro”– вздовж та 

“filo”– штрих, лінія”, спочатку “нитка” (лат. ”filum” – нитка) – пояснює 
етимологічний словник. У сучасному звучанні – це “ сукупність основних 
рис, що характеризують професію, спеціальність”[7, с.338]. Інші 
словникові джерела погоджуються з такою дефініцією, вносячи 
доповнення, які не змінюють сутність визначення. 

Виділимо апріорі вихідні параметри розгляду проблеми профільного 
навчання через історично-наукову субстанцію пізнання, що незаперечно 
важливо для побудови родової тенденції наукового знання. Вдаючись до 
рефлексії, таким чином, будемо мати в полі зору певну рефлекторну 
погрішність, яка викликана попередніми методологічними умовами. Адже 
людина себе осмислює значно пізніше, ніж створює. У нашій моделі 
поняття “Homo sapiens – людина думаюча” буде лише наближено 
ототожнено з поняттям “Homo faber - істота технічна”. Між цими 
поняттями біля 1,5 млн. років історії розвитку людини. Отже, природа 
древньої людини, взаємодіючи з природою, наділила людську істоту 
примітивним мисленням завдяки перетворюючій активності цієї істоти у 
напрямі протистояння природній стихії. У цьому зв’язку приведемо такі 
основні часові періоди культурного розвитку людства в напрямі технізації: 

– 1 млн. років до н.е. – первісні люди (Азія, Африка, Європа) , 
уміють виготовляти перші знаряддя з обтесаного каміння і живуть за 
рахунок полювання та рибальства; 

–  800 тис. років до н.е. – відкриття нового та його використання; 
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–  30 тис. років до н.е. – вдосконалення знарядь праці і полювання за 
рахунок кращої обробки каменя та використання кісток забитих тварин; 

– 7 тис. років до н.е. – початок землеробства та скотарства; 
–  4 тис. років до н.е. – поява перших суспільних структур, 

Єгипетської культури в долині р. Ніл;  
  – 3,5 тис. років до н.е. – використання писемності, початок історії 
людства; 
  –  500 років до н.е. – розквіт древньогрецької культури, побудова в 
Афінах Парфенону на честь богині Афіни; 
  –  100 років до н.е. – протягом 500 років Рим розширює сферу свого 
господарства; 

–  1450  рік – винахід масового книгодрукування; 
  – 1840 рік – відкриття парової машини, початок сучасного науково-
технічного прогресу; 

– 1957 рік – освоєння космічного простору людиною Землі . 
Аналіз В.Г. Горохова [8, с.86].  

Незаперечним є те, що в процесі еволюції людина вдосконалює себе, 
оволодіває певним досвідом (знання, уміння, навички); у взаємодії з 
довкіллям множить, добирає, а потім і зберігає досягнення як культуру 
виживання, як набір артефактів. Технізацію та технологізацію людства ми 
використали як головну тенденцію людської цивілізації, яку 
супроводжують інші, не менш значимі тенденції: 

– знакова культура (артефакт); 
– перетворююча геологічна роль людини у природі (вплив на 

навколишнє середовище); 
– художньо-міфологічна діяльність;  
– олюднення людини – етнопедагогічна функція. 
За визначенням М.М. Мойсеєва, з наближенням людини до її 

сучасного стану збагачувався світогляд, зазнаючи “перетікання” від 
“первісно-віртуального” до “технічно-інформаційно-віртуального”. 
Емпірико-узагальнююча методологія пізнання світу дозволила людині з 
часом все чіткіше вимальовувати образ Всесвіту як емпіричного 
узагальнення – Універсуму – самоорганізуючої системи.  В основі мови 
описання його інтерпретації, на думку вченого, “лежить дарвінівська 
тріада: змінність, успадкованість, відбір”  [9].  

5. Умова життя, природи, творення: змінність, успадкованість, 
відбір 

Проекція діяльності людини на модель Універсуму, дозволяє в якості 
моделі науки для нашого дослідження на даному етапі вибрати ту, яка 
базується на “загальній “ теорії еволюції (де дарвінівська теорія еволюції є 
складовою), щоб не обмежити себе штучними рамками.  

Еволюційна модель (концепція С. Тулміна) підкреслила, що весь час 
людина стикається з процесом вибіркового закріплення запропонованих 
науковим співтовариством інтелектуальних варіантів. Тому існує завжди 
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взаємозв’язок і неперервність ідей (веде до виділення певної наукової 
дисципліни, що має власну систему понять, методів, цілей), з одного боку, 
та довгострокові перетворення (змінність) – з іншого, що ведуть до 
радикальної перебудови чи розпаду наукової дисципліни [10].  

Бачення внутрішніх механізмів моделі ще не вичерпує відповіді про 
напрямок загального руху. Модель наукових революцій  (концепція Т. 
Куна) доповнила погляди С. Тулміна через присутність в ній стрижня – 
„парадигми” або „домінуючої теорії” (існування минулих зразків для 
наслідування та віри в здійснення). Парадигмальне знання не є “чистою” 
теорією, так як не виконує пояснюючої функції. За свідченням Т. Куна, 
парадигму складають “… визнані всіма наукові досягнення, які протягом 
певного часу дають модель постановки проблем та їх розв’язків науковому 
співтовариству” [11, с.11]. Не виключенням є і освітня практика, яка 
досить обережно реформує власне світоглядне ядро. 

Таким чином, на нашу думку, освіта людини як наукова галузь 
підпадає під вище означені моделі науки і може претендувати на 
екстраполяцію такого “модельного дуалізму і дуального моделювання” на 
педагогічний процес та, власне, на предмет педагогіки – педагогічний факт    
як природне явище. А також як panideia (все-ідея), з іншого боку, 
претендувати на два (очевидні, як на нас) аспекти прояву процесу: бути 
“мотивом-цілевизначником” і “методом-формою” процесу розвитку 
людини, людства у взаємозв’язку з природою. Це, в свою чергу, 
підтверджує і загальний логічний суб’єктно-предикатний конструктивізм 
онтології (дуальна модель), який наскрізно помітний у полі наукових 
знань: наукові знання слугують людині і як опора дії (практика), і як засіб 
пізнання (гносеологія). Для історії гносеології і логіки слід підкреслити 
важливу роль математики як “чистої” науки, яку Г.-В. Лейбніц використав 
для конструювання математичної логіки - метод монад. 

 “Суб’єктно-предикатна” організація мислення набуває “предикатно-
раціонального” – “предметно-художнього” співвідношення: одна 
дуальність перетікає в іншу (як соціальний досвід), і, навпаки, залишаючи 
пріоритетність інновацій за іманентним станом суб’єкту науки. 

Освіта поступово, крок за кроком, індивідно-логічно “навчається” 
системності у природи і “навчає системності” людину, конструює розумом 
і здійснює руками людини “доповнення” до самої людини – знаряддя праці 
для забезпечення її, людини, гармонії у природі як умови виживання.  

Діяльність згодом переходить в стан роботи (осмисленої дії)  з 
фіксацією образу результату власної роботи, способу його виробництва, а 
саме людина “пам’ятає” і супроводжує в свою пам’ять все краще 
(відібране) як цінність життя. При цьому зміст освіти є і формальним 
логічним конструктом і аксіологічним наповненням, а також – 
конструктором – розумовою напругою (оптимізуючим стрижнем). 
Математична основа освіти виступає певною самоорганізуючою ланкою 
людських знань – організатором логіки природи, “відповідає” як за 
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еволюційні, так і за революційні “кроки” логіки як динамічний, складений 
із чисел поки-що символ, далі – образ, наприкінець - знак (при цьому 
пульсує і перетікає певна “числова матриця” в “число” і навпаки). Саме це 
(логіку природи) в освіті ми помітили, зокрема, розглянувши детально 
технологію навчання ”Довкілля” за В.Р. Ільченко. 

Г.Г. Малинецький підкреслив, що у ХХ столітті математиці і 
математичному моделюванню прийшлося важко, особливо прикладній 
математиці. Спеціалісти з математичного моделювання та нелінійної 
динаміки “зіткнулися з такими ж проблемами, які виявляють зверхскладні 
об’єкти” [12,с.104].  

Тобто, виникає явна необхідність розв’язувати рівняння з багатьма 
невідомими і при цьому вдатися до інформаційно-математичного 
моделювання самих електронно-обчисювальних машин. Аналогічне 
чиниться в освіті. 

У свою чергу, людина є продуктом природи, і суб’єктом 
„самостворення”, який має свій власний розподіл енергії розвитку щодо 
своїх підсистем (рука, нога, серце, мозок та ін.). Людські органи праці 
(прикладної, а згодом – інтелектуального характеру), у свою чергу, мають 
теж певний розподіл: рука ремісника, майстра, художника, скульптора, 
воїна тощо і т.д. У людини, людства у полі зору завжди лежить певна 
парадигма – як правило, її супроводжує віра, вибудувана на 
взаємосприйнятті, взаємообумовленні “себе і світу” (причому світ людина 
хоче сприймати як себе). Вона (людина) є і проекцією Універсуму, і 
розгорнутим Всесвітом – її мікрокосм є мірою макрокосму. 

 На нашу думку, говорити про парадигму людини впродовж 
цивілізації – це, напередусе, стверджувати про її (людини) роль у 
формуванні машини (як свого продовження), аж до комп’ютера включно. 
Сьогодні (ХХІ ст.) відбувається об’єднання людей планети через мережу 
інтеркомунікації з побудовою інформаційної структури людини ноосфери, 
що виникає, на нашу думку, на зразок клітини-еукаріота (клітини з ядром, 
що містить у собі геном як код інформації розвитку людства). Таким 
чином, трансформоване освітнім каналом знання як текст світу балансує 
між “клітиною людини” і “клітиною людства”, протікаючи через 
“збиральну лінзу – мозок людини (людства), добудовуючи, з одного боку 
ДНК-ову інформацію, з іншого – освітню (зв’язки інформації), певний 
освітній простір”.  

У ході еволюції “жива речовина” (за В.І. Вернадським) поширюється 
по земній поверхні практично скрізь. У процесі такого розповсюдження 
удосконалюються механізми організації живих організмів. Механізми 
зовнішньої організації на зразок клітини прокаріот переселяються у 
внутрішню організацію – клітина-еукаріот. 

В.І. Вернадський стверджував, що мірою енергії живої речовини є 
“середня кількість її неділимих, яке з’являється в біосфері завдяки 
розмноженню одиниці часу” [13 , с.26]. 
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Необхідно витрачати іншу енергію, щоб протистояти поширенню 
живої речовини. Отже,  людина, як складова живого, несе в собі енергію 
живої речовини і пам’ять про власну експансію на планеті.  

Людина в складі людства, людство в складі біосфери, біосфера в 
складі живого (життя) є певними живими системами - логіками, які 
складають процес коеволюції.  

Процес зміни стану будь-якої досить складної системи наділений 
такою важливою особливістю: у траєкторії системи ми можемо 
спостерігати ділянки відносно спокійного еволюційного (дарвінівського) 
процесу, коли під впливом зовнішніх або внутрішніх причин відбувається 
повільна зміна властивостей системи, частіше з ослабленням умов 
гомеостазу. На думку вченого, подальший розвиток чинить втрату 
гомеостазу і втрати стійкості системи і її суміжних “сусідів” – систем. 
Такий процес супроводжується катастрофою, що згодом виробить новий 
вектор – парадигму для систем [9,с.5]. 

Прогрес (термін широко вживається в освіті) уведемо через 
визначення К.М.Леонтьєва: „...процес розкладання, вторинного спрощення 
цілого і змішування складових частин..., процес згладжування 
морфологічних окреслень, процес знищення тих особливостей, які були 
органічно притаманними суспільному тілу”[14 ,с.13].  

Тож, сучасна освіта, вибудовуючи нове „суспільне тіло” Світу, 
Європи, України, регіону, повинна наділити систему освіти завданням 
віднайти в глибинах кожної людини її своєрідне як „профільне-розвиток” 
відповіним „профільним навчанням”, яке в свою чергу трансформує 
педагогічну енергію в стан нової взаємодії, в найвищу її сутність – 
інтелектуальну взаємодію, взаємомислення, взаємотворчість людей  – 
ноосферу.  
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Профільна освіта: сучасність і перспективи 
В.І. Цина 

Сучасний етап відродження самостійності України, інтеграція її у 
світове товариство потребують створення нової системи освіти, 
спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, а також 
забезпечення умов для найповнішого розкриття її здібностей, задоволення 
освітніх потреб. Сучасна освіта визначається як «стратегічна основа 
розвитку особистості, суспільства, нації й держави, запорука майбутнього» 
[1, С.4]. 

Визначався зміст педагогічної освіти та шляхи її реформування 
відповідно до сучасних потреб особи і суспільства шляхом впровадження 
ідей народної педагогіки, поліваріантності освітніх програм, сучасних 
освітніх технологій навчання, інтеграції у світовий освітній простір [2]. 

Головною метою української системи освіти є створення умов для 
успішного навчання, виховання, розвитку і самореалізації кожної 
особистості як громадянина України, формування покоління, здатного 
навчатися протягом життя, створювати й розвивати цінності 
громадянського суспільства. Реалізацією даної мети є впровадження в 
шкільну практику диференційованого навчання. Диференціація навчання 
покликана допомогти школі позбавитись необхідності учити всіх 
однаково, зменшити перевантаження учнів, враховуючи індивідуальні 
особливості, створити умови для самоствердження та самовизначення 
кожної особистості, озброївши її необхідними знаннями та уміннями. 

Однією із форм диференціації навчання є профільне навчання, яке 
передбачає об’єднання учнів у відносно стабільні групи, навчання в яких 
відбувається за програмами, що відрізняються за змістом, вимогами до 
знань та умінь школярів. 

Створення профільних класів та шкіл зумовлено: 
⎯ перемінами у суспільно-політичному та економічному житті 

держави; 
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⎯ зацікавленістю суспільства у формуванні нового покоління, 
здатного до свідомого вибору; 

⎯ необхідністю здобуття освіти, яка б відповідала реаліям життя; 
⎯ неможливістю засвоєння у повному об’ємі інформації кожною 

людиною, обсяг якої стрімко зростає кожного року тощо. 
Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого 

навчання, який передбачає поглиблене і профільно зорієнтоване вивчення 
циклу споріднених предметів. Методологічною основою профілізації є 
особистісно орієнтовна освіта, диференціація та індивідуалізація навчання 
і виховання [3, С.4]. 

Профільна школа повинна забезпечити однаковий доступ до освіти 
для всіх дітей, створити умови для саморозвитку, самореалізації та 
самотворення кожного; вона враховує інтереси, нахили, здібності, освітні 
потреби, індивідуальні особливості. 

Історичні передумови профільної освіти в Україні беруть початок ще 
з кінця ХIХ – початку ХХ століття, коли у 20-х роках ХIХ століття 
відбувся розподіл гімназій на класичні й реальні, за гуманітарним, 
природничим та технічним напрямками. У 30-х роках з’явились професійні 
та фабрично-заводські школи; у 50-х роках були відкриті спеціалізовані 
школи та школи професійно – технічної освіти. У 60-80-х роках почали 
діяти навчально-виробничі комбінати, у 1987 р. у школах було введено 
предмет «Основи виробництва. Вибір професії». У 80-90-х роках 
відкриваються заклади нового типу, їх діяльність спрямована на 
підвищення рівня освіти. Але доступ до цих закладів обмежений, що 
створює перешкоди для здобуття якісної освіти усіма учнями.[5, С.10] 

У наш час напрямки профілізації в старшій школі мають тенденцію 
до зростання. Так, зростає кількість дітей, що навчаються в профільних 
класах. Але всі профілі не охоплюються учнями достатньою мірою; ще не 
впроваджено поглибленого вивчення предметів у всіх сільських школах. 
Зараз у старшій школі робиться акцент на становленні компетентної 
особистості, здатної до соціальної адаптації, навчанні протягом усього 
життя, оволодінні декількома професіями, залежно від кон’юнктури ринку 
праці. 

Профільна освіта відрізняється від професійної, яка обмежує 
професійні плани випускників. Профільна освіта коригує зміст освіти за 
принципами диференціації та варіативності, підвищує соціально-
економічну значущість, забезпечує інтеграцію освітніх галузей та 
професійне самовизначення. Профільний рівень передбачає поглиблене 
вивчення декількох дисциплін, тому реалізація міжпредметних зв’язків 
набуває особливої актуальності. 

При відборі учнів до профільного навчання особистість 
розглядається через професійні сфери діяльності: «людина-людина», 
«людина-природа», «людина-техніка», «людина-знакова система», 
«людина-художній образ» [8, С. 7]. Тобто, потрібно враховувати нахили 



 
 

78

особистості до певної науки, щоб в подальшому  це служило основою 
формування цілком органічної особистості, яка б змогла і в подальшому 
житті розвиватися в цьому напрямку. 

Вирішення проблеми профільного навчання починається з відбору 
змісту освіти, тобто які предмети слід відносити до профільних. Для цього 
проведемо порівняння базових та профільних навчальних дисциплін. 

До профільних ми відносимо тільки ті курси, які поглиблюють зміст 
базових загальноосвітніх предметів. На профільному рівні базові предмети 
(або освітні галузі) можуть бути представлені сукупністю окремих 
профільних курсів. 

Наприклад, природничо-математичний профіль може бути 
представлений сукупністю природничо-наукових курсів: фізика, хімія, 
біологія, фізична географія; суспільно-гуманітарний – курсами економіки, 
права, соціології, культурології тощо. 

Порівнюючи цілі базових та профільних курсів, відзначимо, що 
обидві групи курсів є загальноосвітніми, але пріоритети у них різні. До 
основних цілей базових курсів належать світоглядні, розвивальні, 
виховальні, тобто йдеться про оволодіння учнями основними (а не вузько-
предметними) компетенція ми. Опосередковано в процесі вивчення 
базових дисциплін реалізуються завдання профорієнтації, підготовки до 
професійної діяльності або до професійної освіти. 

Цілі профільних курсів визначаються типами профільного навчання, 
яких можна виділити три: індивідуальний, соціалізуючий, 
передвузівський. 

Для диференціації змісту базових та профільних курсів необхідні 
певні дидактичні вимоги. Під дидактичним вимогами будемо розуміти 
сукупність норм, які регулюють відбір змісту освіти [7, С.123].Спробуємо 
виділити їх за такими ознаками: 

⎯ за типологією навчальних знань; 
⎯ за типологією навчальних умінь; 
⎯ за структурою профільної компетентності. 
У науковій літературі знання класифікуються у такий спосіб: знання-

знайомства, знання-копії, знання-навички, знання-уміння, знання-
переконання, знання-трансформації, системні знання [8, С.9]. 

Аналіз цілей та змісту базових і профільних дисциплін дозволяє 
відзначити: знання-знайомства, знання-копії та знання-навички – це 
ієрархія базових дисциплін, в той час як знання-уміння, знання-
переконання та системні знання – ієрархія профільних дисциплін. 

Отже, за якісним складом знань і вмінь можна диференціювати 
вимоги до рівнів підготовки із базової та профільної освіти. До цього 
додамо, що визначення загально-навчальних умінь як пріоритетних для 
базових дисциплін збільшує рамки варіативності змісту базових 
дисциплін, дає можливість використовувати укрупнені дидактичні одиниці 
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для його проектування. Для профільного ж рівня необхідною є більша 
деталізація як змісту, так і бажаних результатів освіти. 

Головне в профільному навчанні те, що дитина знаходить 
особистісний сенс успіху навчання. Зараз інваріантна частина навчального 
плану перевантажена; дитина, вибравши собі профіль навчання, сама 
вибудовує власну освітню частину шкільної програми. Саме це стає 
початком її майбутнього професійного самовизначення. Таким чином, 
профільна школа оптимізує освітній процес. Разом з тим в програмі 
профільної освіти закладений час передпрофільного вибору, можливість 
змінювати один напрямок на інший в пошуках того, що відповідає 
здібностям, нахилам і покликанню дитини. 

Оптимізації змісту освіти профільно диференційованої школи сприяє 
використання зарубіжного досвіду Німеччини, Франції, Японії, Англії та 
інших країн, де існує широка зовнішня та внутрішня диференціація 
освітніх закладів. Вчителям і керівникам шкіл зараз необхідно оволодіти 
методологією визначення базових та профільних дисциплін. 

Сьогодні у цивілізованому світі загальноприйнятим є визначення 
дитиною для себе в 13-14 років, куди вона піде і чим займатиметься. 

Процес профілізації в Україні може здійснюватись через окрему 
школу, яка вже має досвід профільного навчання. Така школа здійснює 
навчання не тільки з урахуванням змісту обраного профілю, але й надає 
учням можливість засвоювати зміст інших профільних курсів, які є 
цікавими та важливими для старшокласника. 

Профільне навчання також можна реалізовувати через 
цілеспрямоване й організоване залучення освітніх ресурсів і інших 
освітянських закладів. Якщо мова йде про професійну підготовку, то 
кооперація зусиль професійно-технічних закладів та загальноосвітніх шкіл 
в цьому напрямку стане не тільки виправданою, але й необхідною і 
корисною. 

Цікавим є й такий варіант, коли школа не орієнтується на конкретні 
заявлені профілі, однак за рахунок значного збільшення кількості 
елективних курсів (за вибором) надає школярам можливість повною мірою 
задовольняти свої індивідуальні профільні навчальні інтереси, 
організовуючи різноманітні навчальні міжкласні групи. 

Реальною може стати ситуація, коли зміст обраного профілю учень 
зможе засвоїти і через різноманітні форми організації навчального процесу 
– дистанційні курси, екстернат, факультативи. Справді, їх завдання – 
диференціювати й індивідуалізувати навчання, поглиблено вивчати 
профільні предмети, допомогти учневі отримати вужчу спеціалізацію з 
майбутньої професії і сприяти свідомому її вибору. 

Провідною у виконанні програм профільного навчання є підготовка 
вчителя. Профільній школі потрібен учитель – генератор ідей, людина 
творча, з високим інтелектом, мудрий (не актуальним знанням, а 
потенцією розуму), науково компетентний, розробник і реалізатор нових 
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навчальних програм, котрий володіє психологічними знаннями, культурою 
спілкування. [5, С.12] 

Вчитель профільних класів – це організатор навчальної, пошукової 
роботи, консультант, наставник, хороший фахівець та методист, він уміє 
зацікавити дітей обраним предметом. Отож від рівня підготовки такого 
вчителя залежать наслідки впровадження профільного навчання. 

Розглядаючи сучасні проблеми профілізації, науковці та методисти 
виділяють різні умови, фактори та шляхи їх розв’язання. Наприклад, 
В. Огнев’юк зазначає, що зволікання із впровадженням профільності було 
б стратегічною помилкою. У зв’язку з цим на перший план виступає не 
підготовка, а підвищення кваліфікації і післядипломна перепідготовка 
вчителя до профільного навчання [6, С.3]. П. Лернер говорить, що 
профільна освіта повинна сформувати людину вмілу, відповідальну, 
активну [4, С.6]. 

І. Лікарчук наголошує на перевагах елективного шляху здійснення 
профільності перед мережевим, оскільки він менш руйнівний для сільської 
школи [5, С.9]. А. П.Самодрин, О. В. Заболіна, Н. М. Куліш розробили 
технологію відбору учнів до профільних класів в умовах профільно-
диференційованої школи, яку вони розглядають через оцінку внутрішнього 
середовища та зовнішнього соціального оточення. [8, С. 28]Зовнішнє 
оточення помітно впливає на стан розвитку школи, тому йому необхідно 
приділяти більш уваги при визначенні профілів у школі. Методичне 
забезпечення формування навчальних профілів включає ряд методик. 
Серед них: діагностичні опитувальники, анкети, твори учнів з метою 
дослідження рівня сформованості інтересів, нахилів, здібностей та 
обдарованості, інтерв’ю, анкети для батьків, оцінка продуктів праці, тести 
на виявлення практичного інтелекту, схеми бесід з учнями, діагностичні 
таблиці психолого-педагогічного обстеження та ін. 

Профільна школа дає можливість кожному учневі реалізувати 
особистісний потенціал і резерви. Для реалізації профільної освіти школа 
повинна мати відповідну матеріальну базу, майстерні, клуби, спортивні 
зали. Діяльність педагогів-новаторів супроводжується постійним науково-
методичним пошуком. Профільний характер повинна мати також 
позаурочна виховна робота, яка доповнює навчальну і перетворює її в 
цілісний освітній процес. Державний стандарт базової і повної середньої 
освіти передбачає виділення певного часу на профільне навчання. Але 
існує потреба узгодити всі підходи до профілювання змісту освіти. 
Недостатньою мірою враховує проблеми профілювання старшої школи 
система оцінювання якості знань учнів, система підготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів, сучасна науково-методична література [4, С.64]. 
Проблема профілізації навчання в старій школі потребує розробки 
ефективних механізмів її впровадження. 

Актуальність профільного навчання зумовлена потребами 
сьогодення. Воно сприяє виконанню ключової місії школи, визначеної 
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Національною доктриною, яка полягає у створенні умов для розвитку 
особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, 
вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати й навчатися 
протягом життя. 

Отже, профільна освіта суттєво відрізняється від так званого 
«виробничого навчання», яке у багатьох випадках обмежувало можливі 
професійні плани випускників шкіл. Сучасна профілізація школи 
відбувається у принципово іншій освітній парадигмі – особистісно 
орієнтованій. Профільна освіта коригує зміст загальної середньої освіти за 
принципами диференціації та варіативності, вона підвищує її соціально-
економічну значущість, забезпечує інтеграцію освітніх та предметних 
галузей, їх спрямованість на життєве та професійне самовизначення 
випускників шкіл.  
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Інтерактивні методи навчання у профільному навчанні 
Л.Ф. Пашко, Г.О. Сиротенко, Л.І. Симоненко 

Одним із шляхів оптимізації навчального процесу у профільній 
підготовці є застосування інтерактивних методів навчання. Часто цей 
термін використовується досить вільно, хоча він є специфічним. Дехто 
стверджує, що навчання саме по собі є активним, а слухачі (педагоги чи 
учні) активні навіть під час слухання лекції. Проте вони повинні робити 
набагато більше, ніж просто слухати: читати, писати, обговорювати, брати 
участь у розв'язанні проблем, спостерігати, мати змогу застосовувати нові 
знання на практиці, залучатися до операцій мислення вищого рівня – 
аналіз, синтез, оцінювання, що можливо тільки за умови застосування 
активних методів навчання. 
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На сьогодні існують різні стратегії навчання: дедуктивне (лекція, 
опитування, показ, демонстрація), самостійне (письмові, курсові роботи, 
реферати), індуктивне (ділові ігри), інтерактивне (взаємодіюче, засноване 
на спілкуванні), однак особливої уваги і розвитку потребують два останні 
види. Практики стверджують, що найбільш ефективним є інтерактивне 
навчання, в основі якого лежать принципи особистісно орієнтованого 
навчання, безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача 
шляхів і засобів розв’язання проблем [12].  

Можна висвітлити деякі методичні аспекти інтерактивного навчання  
у профільній освіті. Учнів готують до використання отриманих знань та 
практичних навичок, що знадобляться їм під час роботи. Тому, хто 
навчається, важливо побачити і почути конкретні приклади, котрі 
ілюструють, як запропоновані методики використовуються в класі, аудиторії. 
Для орієнтування учням потрібні матеріали, у яких даються чітке окреслення 
та огляд змісту навчального курсу. Під час навчання їм потрібно мати 
можливість виробляти навички, напрацьовувати певні матеріали та 
отримувати зворотний зв’язок, мати можливості обговорювати свій 
практичний досвід і ділитися думками. Нарешті, потрібно визначити деталі, 
які вони опрацьовуватимуть удома. 

Методи, техніку, що використовуються в інтерактивному навчанні: 
презентації (скажіть їм, що, як); демонстрації (покажіть їм, як це робиться 
– або на відео, або за допомогою рольової практики (дайте їм можливість 
спробувати використати нові навички – можливо, погоджуючи із схемою 
відповідного процесу, можливо, за допомогою ігор, рольових ігор, 
відеоматеріалів, котрі відображають відповідну діяльність); зворотного 
зв’язку (після обговорення щодо того, що вони зробили добре, а що можна 
було зробити краще); обговорення у малих групах (дайте їм можливість 
поговорити про нові стратегії та обмінятися думками щодо можливості їх 
практичного використання); планування подальших дій. 

На шляху застосування інтерактивного навчання виникають деякі 
ускладнення. Це вплив освітніх традицій, почуття дискомфорту, яке 
спричиняють будь-які зміни, брак мотивації до змін, моделей та інформації 
стосовно ефективного навчання.  

Одним із найбільших бар’єрів у використанні інтерактивних методів 
навчання є ризик, що учні, не братимуть участі у навчальному процесі, не 
будуть застосовувати мислиннєві операції; ризик, що викладач втратить 
контроль над ситуацією або буде розкритикованим. Проте практика 
свідчить, що результати, отримані внаслідок використання даних методів, 
значно перевищують усі ризики.  

До всього вище сказаного слід додати, що процес навчання тільки 
тоді буде мати успіх, якщо кожен викладач стане реформатором власного 
щоденного навчального досвіду. Чудовий перший крок на шляху до цього – 
обрати ті навчальні стратегії інтерактивного навчання, які здійснити 
відносно неважко. Вони є короткотривалими, структурованими, 
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сфокусованими на предметі, який є досить знайомим для викладача, 
вчителя. Наприклад, запропонувати аудиторії проаналізувати ситуацію або 
вирішити проблему у невеликих групах протягом 10-15 хв. Або включити 
в лекцію питання для обговорення, провести “мозковий штурм” з метою 
генерування ідей стосовно вирішення проблеми тощо. Мозковий штурм як 
метод використання досвіду педагогів із метою розв’язання проблем та 
розроблення ідей є прекрасним методом для використання досвіду 
учасників. Мозковий штурм найкраще спрацьовує в групах із 5-7 чоловік. 
Тривалість навчання може бути різною. Керівник заняття повинен 
заохочувати кількість (а не якість) ідей, що їх пропонують учасники 
штурму. Правилами проведення мозкового штурму є: створення 
атмосфери, яка б сприяла розкріпаченню мислення, уяви, творчого 
пошуку; будь-яка ідея повинна зустрічатися доброзичливо; критика і 
поточне оцінювання небажане; надання часу для індивідуального 
вдосконалення ідей (дайте час для написання, обдумування).  

“Мозковий штурм” може стати швидким та досить легким шляхом 
розв’язання складних проблем. Методика його проведення включає дві 
стадії. 

На першій стадії вчитель або група вчителів якомога швидше, 
висувають по змозі кілька альтернативних ідей щодо розв’язання 
проблеми. Тут надається воля уяві та інтуїції. 

На другій стадії вони обирають найкращі ідеї із загального списку та 
намагаються їх здійснити. 

Вправа (5-10 хвилин). 
Якщо ви виконуєте цю вправу самі, візьміть аркуш паперу та 

олівець. У верхній частині аркуша напишіть проблему, яку вам треба 
розв’язати, чи мету, якої бажаєте досягти. 

Якщо ви займаєтеся цією вправою з групою педагогів, то призначте 
керівника, і нехай він запише проблему на дошці. 

Проблема може бути суто “технічною”, наприклад, упровадження 
нової учнівської форми у вашій школі. 

Поділіть аркуш паперу (дошки) на три колонки та дайте їм 
заголовки: “Підходи”, “Люди”, “Ресурси”. Потім до кожної колонки 
поставте питання: 

- За допомогою яких методів я (ми) можу (можемо) вирішити цю 
проблему, або які є альтернативні методи, що їх я (ми) можу (можемо) 
застосувати для виконання цього завдання? 

- Які люди з колег, інших спеціалістів, батьків мені потрібні? 
- Які ресурси мені необхідні для досягнення цієї мети? 
Записуйте все, що спадає вам на думку. Не намагайтеся нічого 

оцінювати, тільки записуйте. 
Через п’ять хвилин критично оцініть ваш список для визначення 

того, які підходи для вас найкращі та які люди, ресурси вам необхідні. 
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Обведіть ідеї, які ви вважаєте раціональними, закресліть неприйнятні. 
Підкреслені ідеї розташуйте у порядку пріоритетності. 

Цей метод застосовується для розв’язання проблем і конфліктів, 
включаючи побудову структури організації, визначення режиму роботи 
школи тощо. 

Алгоритм “мозкового штурму” 
1. Визначення проблеми (здійснює керівник) – 5 хвилин: 
- тло проблеми; 
- мета роботи (чого треба досягти); 
- найважливіші обмеження; 
- що вже зроблено або що намагаються зробити. 
2. Висловлювання ідей (здійснює група) – 30 хвилин: 
- індивідуальна стадія (всі учасники деякий час думають 

наодинці); 
- групова стадія; 
- мозковий штурм; 
- бродіння ідей (нормальний спосіб роботи). 
3. Відбір ідей (здійснює керівник) – 20 хвилин: 
- керівник проглядає ідеї; 
- відбирає їх для розробки; 
- перетворює відібрані ідеї у форму “як?”. 
  4. Розвиток рішень (здійснює група) – 60 хвилин: 
- вихідна точка – відібрані керівником ідеї; 
- розроблення на чолі з керівником (ланцюги розроблення); 
- узагальнене розроблення: під керівництвом організатора і в 

робочих групах. 
Можна використовувати під час проведення “мозкового штурму” 

різні методи. Наприклад метод ідеї Дельфі (прогнозування) 
використовується для пошуку ідей. Може бути застосований у системі 
“начальник відділу освіти – директори шкіл-педпрацівники". 

Керівників шкіл (вчителів) просять подати незалежно один від 
одного письмові пропозиції щодо розв’язання тієї чи тієї проблеми. Для 
відпрацювання пропозицій встановлюється певний термін (до 14 днів). 
Зібрані пропозиції піддаються первинному опрацюванню та аналізу. 

У другому раунді цей список ідей повертається директорам шкіл 
(педагогам) з проханням ще раз переглянути всі ідеї та зробити 
доповнення. 

В останньому раунді керівникам шкіл (педагогам) дається простий 
оціночний ключ, з допомогою якого зібрані пропозиції оцінюються під 
кутом зору необхідних критеріїв, робляться висновки. 

Метод відсіювання відомий як “Тригерна техніка” (від англ. Trigger – 
пристрій, у якому напруги і струми змінюються на виході). 

Кожному членові групи дається кілька хвилин часу для того, щоб 
стисло у вигляді тез записати своє рішення з цієї проблеми. Потім 
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учасники почергово доповідають про свої списки ідей. При цьому однакові 
ідеї відсіюються відразу. 

Другий раунд починається тоді, коли вже названі всі пропозиції 
першого раунду. Проводяться відсіювання, аналіз пропозицій, відбір 
оригінальних.  

Метод узагальнення ідей, що має ще одну назву – “ідейна інженерія” 
– ураховує й опрацьовує у письмовій формі знання та ідеї всіх учасників. 

Практикується у вигляді п’яти етапів: 
1. Визначення мети. Директор школи визначає цілі для розв’язання 

проблеми. 
2. Відбір учасників. Запрошуються ті педагоги, які можуть “щось 

сказати” із цієї проблеми, а також і ті, хто ще не був ознайомлений із 
проблемою. 

3. Аналіз труднощів. Створюється робоча група для аналізу 
проблеми, причин її виникнення, обмеження. На картках фіксуються 
документи та гіпотези. 

4. Збір пропозицій для розв’язання проблеми. Фіксується на картках. 
5. Складання програми заходів. Пропозиції перевіряються, 

відсіюються та оцінюються. Результати зводяться до узгодженої програми 
дій (Менеджмент в освіті //Відкритий урок. – 2001. – № 20. – С.24). 

Широко використовується у практиці інтерактивного навчання 
мозковий штурм “Карусель”. 

Модуль "Мозковий штурм “Карусель” добре застосовувати тоді, 
коли тему можна поділити на підтеми чи підгрупи питань до неї. Великі 
аркуші паперу, на кожному з яких записано різні підтеми чи питання, 
потрібно розвісити в кімнаті. Розділившись на маленькі групи, учасники 
рухаються від однієї таблиці до іншої, при цьому кілька хвилин 
зупиняються біля кожної з них, щоб “проатакувати мізки” й записати, що 
вони знають із кожної з підтем. Кожна група отримує різного кольору 
маркер. Групи закінчують свою подорож біля таблиці, з якої почали, і 
зрештою мають змогу побачити, що було дописано іншими групами. 

Основні етапи проведення мозкового штурму “Карусель”: 
1. Напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші. 
2. Розділіть учасників на маленькі групи. 
3. Роздайте кожній групі по таблиці. 
4. Виберіть, хто буде записувати, і роздайте їм маркери. 
5. Вказівки учасникам: 
- користуючись методом “мозкової атаки”, дайте відповіді на 

поставлене запитання / тему (на це у вас _______ хвилин); 
- припиніть виконувати завдання, почувши сигнал. 
6. Через визначений час подайте сигнал (дзвінок) і передайте маркер 

іншій особі з групи; далі кожна з груп рухається по колу до наступної 
таблиці справа. 

7. Повторіть команди 5 та 6 (зазначені вище). 
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8. Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на 
всі теми чи запитання. 

9. Останній крок на вибір: кожна група закінчує свій рух біля 
таблиці, з якої почала, і протягом кількох хвилин: 

- вивчає цю таблицю і звертає увагу на те, що було додано, поки 
учасники переходили до інших діаграм;згруповує ідеї за категоріями. 

Інтерактивний метод «Кути» – це колективне навчання, що вимагає 
від учасників робити вибір, шукати обґрунтування вибору та 
практикуватися в уважному вислуховуванні інших точок зору. Це заняття 
здатне зосередити учасників на темі, змусити їх докладати більше зусиль 
під час її вивчення, що дає змогу викладачу зібрати інформацію щодо 
початкових знань, помилкових позицій та шляхів обдумування теми. 

Вправа починається із оголошення різних точок зору щодо вибору. 
Вони можуть бути прикріплені до таблиці і розвішені у різних кутах 
кімнати. Учасники вибирають одну із точок зору і потім ідуть до кута 
кімнати, щоб приєднатися до тих, кому теж імпонує ця точка зору. В усіх 
кутах учасники об’єднуються у пари і висловлюють один одному причини 
свого вибору. Зрештою, вони почують причини вибору точок зору інших 
учасників з інших кутів кімнати. На кількох етапах вправи “Кути” 
учасники переказують те, що розповіли їм їхні колеги. 

Варіант мозкового штурму “П’ять слів – три слова” пропонує 
учасникам назвати п’ять слів, що спадають на думку під час роботи над 
певною темою. Потім учасники об’єднуються у пари по троє чи четверо і 
обговорюють ці слова. Наприкінці вправи кожна маленька група вибирає 
три слова, повідомляє їх і пояснює для усієї аудиторії. 

Приклади: 
Напишіть п’ять слів чи фраз, що першими спадають на думку, на такі 

теми: 
- Індивідуалізація навчання. 
- Теорія множинного інтелекту. 
- Навчання шляхом гри. 
- Інтерактивні методи навчання. 
- Спостереження за дитиною. 
- Тематичне навчання. 
- Самооцінка дитини. 
- Оцінювання розвитку дітей. 
Поради, способи та варіанти застосування.  
1. Використовуйте папір, розрізавши його на частини розміром 

індексних карток; учасники записуватимуть по одному слову чи фразі на 
картці. Коли вони будуть сортувати та вибирати з п’яти слів три, то їм буде 
легко відкидати ті, що повторюються, і водночас звертати увагу на всі слова. 
Учасники можуть також сортувати слова за категоріями, назвати три 
категорії, замість трьох окремих слів. 
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2. Зберіть у кожної групи по три картки (ідеї), складіть їх у таблицю 
чи альбом, щоб можна було користуватися ними протягом чи після 
вивчення теми. 

“Конвертний” мозковий штурм забезпечує чи не єдину форму 
індивідуального розв’язання проблеми учасниками. Такий метод добре 
спрацьовує наприкінці семінару. Тривалість його приблизно 30 хвилин.  

Алгоритм проведення: 
1. Розділіть учасників на групи. Найкраще, коли групи сідатимуть 

навколо столів.  
2. Роздайте кожному із членів групи конверт та листки паперу. У 

верхній частині конверта напишіть ключову фразу: “Проблема, яку я маю з 
(називається тема), полягає ...”Тема, яку повинні вибирати, звичайно 
стосується змісту семінару. 

3. Дайте завдання учасникам, щоб вони закінчили речення чітким 
письмовим описом проблеми, над якою працюють. Вони повинні 
занотувати цей опис зверху на конверті. 

4. Після того, як усі описи буде занотовано, кожен учасник передає 
свій конверт сусідові. Тепер кожен із учасників має прочитати проблему, 
записану на конверті, взяти папір і написати на ній можливий варіант 
розв’язання проблеми. 

 5. Потім учасник вкладає картку в конверт і передає наступному 
учаснику. Він читає проблему і пише можливе її вирішення на новому 
аркуші паперу, не дивлячись на те, що вже було запропоновано.  

6. Коли учасники врешті знову отримають свої конверти (після того, 
як вони пройшли навколо усього столу), вони зачитують запропоновані 
шляхи вирішення проблем. Як завершальний етап, керівник може 
запропонувати учасникам поділитися ідеєю, яку вони обрали для 
подальшого використання зі своєю групою. 

Метод «Планування впливу». Для того, щоб заходи з підвищення 
інноваційної культури сприяли реальним змінам, під час їх проведення 
слід розуміти, що зміни – це процес, котрий потребує часу. Значні зміни 
потребують безперервних тривалих зусиль та підтримки.  

Подаємо ідеї, які можна використати, аби допомогти учасникам 
застосувати набуті знання на своєму робочому місці. Тривалість заняття – 15-
30 хв.  

Метод «Лист до самого себе». Усі учасники навчання напишуть 
листа до себе, у якому перерахують все, що вони мають намір зробити за 
результатами семінару (навчання). Потім кожен із них вкладе свій лист у 
конверт, адресований собі. Через деякий час (місяць-два) прочитайте листи 
адресатам. Це гарне ввічливе нагадування учасникам, підготовлене ними 
самими. 

Рольові ігри демонстраційного типу проводяться частиною учасників 
групи перед рештою. Такі ігри використовують для стимулювання дискусії 
і для демонстрації тих чи інших навичок. Час для проведення потрібен 
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різний. Основні етапи. Два або більше “акторів” представляють усій групі 
драматичну сценку із життя школи. Її метою є ілюстрація проблеми, 
використання чи набуття тих чи інших навичок, стимулювання дискусії. 
Постановка базується на даних інструктором настановах щодо ролей, як 
правило, сформульованих письмово. Варіація драматичної сценки полягає 
в тому, що “актори” використовують “неправильну” чи “правильну” 
техніку. Інші учасники спостерігають неправильний спосіб дій і 
критикують його. Бачачи правильний спосіб – обговорюють його. 
Можливий і той варіант, коли розігрується та чи інша ситуація. Перед тим, 
як показати “акторів” усій групі, можна “розіграти “ сценку в невеликій 
групі. 

Для залучення до роботи всієї групи необхідно: 
1. Розподілити учасників на стільки груп, скільки існує ролей у даній 

грі. 
2. Видати кожній інформацію про постановку і одну із ролей.  
3. Запропонувати кожній групі обговорити і визначити стратегії, що 

будуть використані у рольовій грі. 
4. Запросити із кожної групи добровольця, котрий виконуватиме 

роль. Дати цим добровольцям час для опрацювання ролей. 
5. Провести коротке опитування решти групи, глядачів стосовно 

того, що вони повинні взяти із рольової гри. Можна дати глядачам короткі 
письмові рекомендації щодо предмета їхніх спостережень.  

6. Провести гру. Після закінчення гри провести загальне 
обговорення, що включатиме порівняння планів і очікувань групи і того, 
що відбулося. Для дискусії можна використати роздані глядачам письмові 
рекомендації. 

7. Підсумувати знання, здобуті в результаті рольової гри.  
Рекомендації щодо проведення рольових ігор 
1.За можливості активна участь (роль) у грі повинна бути вільним 

вибором, а не вимогою. Навіть спостереження може бути потужним 
джерелом навчального досвіду.  

2. Нехай рольові ігри будуть короткими (до 15 хв) і 
цілеспрямованими (треба визначити дії учасників та їх взаємодію з 
іншими). 

3. Давайте тим учасникам, котрі виконують роль, можливість 
просити допомогу, робити перерви тоді, коли вони хочуть. Визначте 
запасних гравців, котрі можуть взяти участь у грі. 

4. Якщо рольова гра проводиться для навчання навичок, заздалегідь 
забезпечте учасників інформацією про ті навички, котрих їх навчають. 
Таке повідомлення може включати письмовий опис, відеодемонстрацію 
навичок, персонажів рольової гри. 

5. Учасникам потрібно давати можливість грати різні ролі. 
6. Якщо участь у рольовій грі є обов’язковою для всіх, утворіть 

маленькі групи (більшість людей ніяковіє перед великою аудиторією).  
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7. Якщо ви плануєте провести рольову гру перед великою 
аудиторією, заздалегідь запитайте людей, чи бажають вони взяти в цій грі 
участь. Підготуйте їх до цього раніше, щоб вони мали час обміркувати 
свою роль. Обирайте гравців, які комфортно почувають себе один із 
одним. 

8. Призначайте аналітиків із аудиторії для аналізу гри. 
Метод проблемно-рефлексивного полілогу. Формуванню 

інноваційної поведінки педагога допомагає використання рефлексивно-
інноваційних методів, які допомагають йому актуалізувати, переосмислити 
набутий досвід, виявити нові проблеми, налаштувати на зацікавлене 
конструктивне ставлення до новацій. Їх особливість – відкритість, творче 
розуміння кожним педагогічного завдання.  

У цьому контексті важлива роль належить проблемно-рефлексивному 
полілогу. Цей метод забезпечує актуалізацію і розвиток творчих 
можливостей педагога аж до самостійного осмислення проблем 
інноваційної діяльності, прийняття інноваційних рішень. Реалізація його 
охоплює такі етапи: 

1. Відшукування і з'ясування педагогічних проблем (кожний 
учасник, не наслідуючи попереднього, структурує проблеми); 

2. Висунення ідей, спрямованих на розв'язання конкретних проблем; 
3. Колективне обговорення ідей. 
Цінність такого полілогу полягає в розвитку кожного педагога, а не 

лише найпідготовленіших у формулюванні й вирішенні спільних проблем. 
«Заборона» на повторення ідей забезпечує максимальне осмислення 
альтернативних рішень. 

Метод позиційної дискусії застосовується під час формування банку 
даних про різні педагогічні інновації, коли необхідно забезпечити процес 
їх критичного аналізу. Алгоритм такої дискусії передбачає поділ групи 
педагогів на три частини.  

Перша група розробляє та обґрунтовує проект майбутньої інновації. На 
цьому етапі допустима критика рішень, що пропонуються. Після припинення 
дискусії група представляє на загальне обговорення один із напрацьованих 
варіантів. 

Друга група має з'ясувати всі альтернативні варіанти щодо 
запропонованого нововведення, спростувати твердження першої групи. 
Відхиливши пропозиції, вона розробляє своє рішення і також викладає 
програму дій. 

Завдання третьої групи полягає в аналізі та пошуку конструктивного 
у запропонованих проектах, подання компромісних шляхів вирішення 
проблеми. Далі групи міняються ролями і весь цикл повторюється знову. 

Отже, інноваційне навчання педагогів відіграє велике значення у 
формуванні інноваційної культури, переконує у значущості таких напрямів 
розвитку професійних якостей педагога, як емоційність мислення, 
формування нового типу спілкування та комунікативних здібностей, 
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розвиток здатності до внутрішнього діалогу як основи самопізнання, 
проблематизації спілкування, лабільності (змінності) його способів, зміни 
ролей. 

Зараз педагоги-новатори почали виробляти новітні методи 
посткласичної педагогіки та дидактики. Одним із них є кейс-метод з 
допомогою якого можна одержати плюралістичні істини стосовно тієї чи 
іншої навчальної проблеми. Акцент пізнавальної діяльності при цьому 
переноситься не на оволодіння готовими знаннями, а на його вироблення в 
процесі обговорення навчальної проблеми. Результатом цього методу 
можуть бути не тільки знання, а й навички професійної діяльності. 
Технологія методу включає розробку моделі конкретної ситуації із 
реальної дійсності та включення того комплексу знань та практичних 
навичок, які учні повинні одержати. Ця модель описується текстом 
об’ємом до десятка сторінок, який і називають «кейсом». Учні попередньо 
читають, вивчають кейс, використовуючи при цьому також 
найрізноманітніші джерела інформації. Після цього вони обговорюють 
зміст, вступаючи в дискусію, генеруючи різні ідеї щодо вирішення даної 
проблеми. Вчитель при цьому виступає в ролі ведучого, що фіксує 
відповіді, підтримує дискусію, керує процесом співтворчості. Перевагою 
цього методу є також розвиток системи цінностей, життєвих установок, 
професійних позицій, своєрідного професійного світосприймання. 
Особливістю цього методу є також атмосфера підвищеної емоційності, яка 
включає кожного студента до активної участі у процесі пізнання. Даний 
метод активізує не тільки розумову діяльність учня, а й підвищує рівень 
творчості викладача в контексті оновлення його інтелекту. Вчитель та 
учень, постійно взаємодіючи, вибирають форми поведінки, мотивують свої 
дії, аргументують їх моральними нормами. Кейс-метод створює атмосферу 
співробітництва і конкуренції одночасно і забезпечує збереження 
особистісних прав і свобод учня.  

Готуючи кейс-інформацію вчитель може творчо переосмислити 
великі об’єми змісту спеціальної та науково-методичної літератури і 
привести його у відповідність з науково-технічним прогресом. При цьому 
вчитель виконує такі основні функції: навчальну, яка вимагає творчого 
оволодіння науковими методами пізнання, знання предмету, педагогіки, 
психології та методики викладання; проектну, пов’язану з перспективними 
цілями, конструктивною діяльністю, яка сприяє мислити творчо, 
створюючи багатоплановість та різновидність проектів; конструктивну, що 
включає дії по відбору і побудові змісту, форм і методів проведення 
заняття, враховуючи особливості класу і приводячи їх у відповідність з 
побудовою заняття; організаційна, проявляється в умінні раціонально 
розподілити час, організувати індивідуальну, групову та колективну 
діяльність учнів, об’єднуючи їх навколо вирішення даної проблеми; 
комунікативну, призначення якої встановити оптимальну взаємодію між 
суб’єктами педагогічного процесу та емоційного комфорту; виховуючи, 
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спрямовану на формування особистості учня, його розвиток і професійну 
соціалізацію. При цьому важливим є принцип суб`єкт-суб`єктної взаємодії, 
що базується на визнанні учнів партнерами в колективному обговоренні 
ситуацій. 

Кейс-метод значно розширює простір творчості, даючи можливість 
одержання інтелектуального продукту. Це дає можливість реалізувати 
принцип прагматизму на одержання реальних результатів навчання в 
межах можливостей того чи іншого кейсу. Для ефективного проведення 
заняття з допомогою цього метода необхідно організувати також 
методичне забезпечення для самостійної роботи учнів. 

Кейс-метод повинен спиратись на сукупність таких дидактичних 
принципів: індивідуальний підхід до кожного учня максимальне 
забезпечення свободи в навчанні, забезпечення достатньої кількості 
наочності, неперевантажуваності великим об’ємом навчального матеріла, 
концентрація на основних положеннях; забезпечення доступності, 
формування навичок само менеджменту, вміння працювати з інформацією, 
розвиток природних здібностей та задатків учня. 
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Дидактичні умови індивідуалізації допрофільної підготовки учнів 
основної школи 

О.І. Губачов  
У Концепції профільного навчання у старшій школі вказано на 

необхідність здійснення допрофільної підготовки з метою професійної 
орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у 
старшій школі. Серед головних завдань допрофільної підготовки учнів 
основної школи є створення умов для випробування у різних видах 
навчальної діяльності; виявлення професійних орієнтацій; визначення 
провідних схильностей учнів у різних галузях знань; формування потреб, 
інтересів, самомотивованого характеру навчання та готовності до 
успішного навчання у старшій школі. Ефективність вибору учнем профілю 
у старшій школі залежить від надійної діагностики індивідуальних 
профільно-орієнтованих мотивів та інтересів, здібностей, нахилів учнів 
основної школи, інтенсивної профорієнтаційної роботи шкільної 
психологічної та соціальної служб. 
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Допрофільна підготовка потребує такої організації навчально-
виховного процесу в основній школі, яка була б спрямована на вивченю. 
психологічних особливостей особистості учня та супроводжувала його 
розвиток від 5-го до 9-го клаcів Водночас науково обґрунтований 
педагогічний супровід розвитку особистості на засадах індивідуалізації 
допрофільної підготовки потребує подальшого розроблення й адаптації до 
умов основної школи, адже недостатньо відповідає віковим 
психофізіологічним особливостям учнів. Особливо це стосується основної 
школи, яка охоплює широкий діапазон вікового розвитку дитини - від 
раннього підліткового (5-й клас) до раннього юнацького (9-й клас). Слабка 
диференціація змісту навчання у сучасній основній школі не забезпечує 
належного врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів, 
що гальмує різнобічний розвиток школярів та негативно впливає на 
мотивацію навчання. 

Вибір варіативної складової змісту навчальної діяльності при 
переході до старшої профільної школи учні здійснюють без належного 
психолого-педагогічного забезпечення, здебільшого він є випадковим і 
таким, що не відповідає індивідуальним навчальним можливостям учнів. 
При цьому навчальні профільно-орієнтовані мотиви та інтереси учнів 
після закінчення основної школи недостатньо сформовані та слабко 
виявлені. У сучасній загальноосвітній школі недостатньо уваги приділено 
питанням індивідуалізації допрофільної підготовки в основній ланці 
середньої школи. 

Експериментальну перевірку положень дисертації проводили на базі 
середньої загальноосвітньої школи «Вибір» № 17 ім. М. Г. Неленя, 

Серед множини дидактичних умов індивідуалізації допрофільної 
підготовки учнів основної школи головними нами було визначено такі: 

1. Діагностика індивідуальних ознак особистості учня та 
психолого-педагогічний супровід її розвитку; 

2. Формування бази варіативного компонента змісту допрофільної 
підготовки (напрями допрофільної підготовки) та забезпечення її 
надлишкової кількості; 

3. Самостійний індивідуальний вибір учнем змісту навчальної 
діяльності; 

4. Формування та поетапний розвиток особистісних профільно-
зорієнтованих інтересів учнів. 

5. Організація навчального процесу як цілісного педагогічного 
простору, що забезпечує максимально повну реалізацію індивідуальних 
рис особистості. 

Розглянемо більш детально ці умови. 
1. Діагностика індивідуальних ознак особистості учня і 

психолого-педагогічний супровід її розвитку. 
Сформовані в підлітковому віці професійно-орієнтовані інтереси, 

вміння і навички визначають подальпрофесійні успіхи у майбутньому. 
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Н.М. Бібік зазначає, що допрофільна підготовка має 
забезпечуватися, зокрема, психологічним і соціальним супроводом 
розвитку особистості учня основної школи. Діяльність психологічної та 
соціальної служб школи має виявляти професійні можливості учнів, їхні 
нахили, настанови, бажання та формувати особистісно орієнтовані 
навчальні інтереси, мотиви, потреби. 

Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості учня 
основної школи як дидактична умова організації допрофільної підготовки 
передбачає запровадження інтенсивної профорієнтаційної та 
профконсультативної роботи: власне професійні можливості, інформація 
про потреби регіону в кадрах, профілі середніх і вищих навчальних 
закладів, екскурсії до навчальних закладів, що розташовані в регіоні, на 
підприємства, установи та організації тощо. Ця робота є багатогранною і 
потребує залучення тьюторів, шкільної психологічної служби, класних 
керівників, батьків, учителів-предметників, викладачів ПТУ та ВНЗ регіону 
тощо. Психологічний супровід розвитку особистості учнів основної школи 
на засадах індивідуалізації допрофільної підготовки вимагає проведення 
психологічних консультацій, тренінгів, психологічного консультування 
учнів та їх батьків. Важливим моментом у роботі шкільного психолога і 
тьютора з учнями є створення атмосфери поваги, шани і довіри між 
педагогом та учнем. Саме за таких умов формується в учнів потреба у 
пізнанні та самопізнанні власних психологічних особливостей, у 
подальшому профільному та професійному самовизначенні. Психолого-
педагогічний супровід розвитку особистості має бути планомірним і 
безперервним у процесі допрофільної підготовки учнів основної школи. 

Основними елементами ефективного психолого-педагогічного 
супроводу розвитку особистості учнів основної школи, спрямованого на 
формування профільного самовизначення в старшій, виступають: 

1) формування мотивів вибору змісту допрофільного навчання; 
2) створення умов для моделювання власної індивідуальної 

траєкторії та реалізації професійних інтересів; 
3) надання учням можливості багатопрофільної підготовки 

відповідно 
до власної особистості (спрямованість, потреби, інтереси, переконання, 
ціннісні орієнтації, мотиви тощо); 

4) формування позитивного оптимістичного ставлення до власного 
професійного самовизначення в майбутньому; 

5) виховання шанобливого ставлення до усіх видів професійної 
діяльності. 

Систематизацію отриманих даних діагностики учнів основної школи 
варто здійснювати за типологічними ознаками, які згруповані за такими 
напрямами допрофільної підготовки: «людина - природа», «людина -
людина», «людина - техніка», «людина - знакова система», «людина - 
художній образ». 
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Розглянемо основні психологічні вимоги до професійної діяльності у 
межах вищезазначених груп допрофільної підготовки. 

Напрям допрофільної підготовки «Людина - природа» 
Серед основних психологічних вимог професій цього напряму до 

індивіда, зокрема, є: розвинута уява, наочно-образне мислення, добре 
розвинута зорова пам'ять, розвинутий кольоровий зір, спостережливість, 
здатність передбачати й оцінювати мінливі природні фактори, терпіння, 
наполегливість, любов до живих та неживих природних об'єктів, уміння 
зосереджувати довготривалу увагу на певному об'єкті, орієнтуватися на 
місцевості, готовність до роботи у важких природних умовах тощо. 

За умов проведення своєчасної діагностики індивідуальних ознак 
особистості учня і психолого-педагогічний супровід її розвитку позитивно 
вплинуть на процес індивідуалізації допрофільної підготовки. 

2. Формування бази варіативного компонента змісту допрофільної 
підготовки (напрями допрофільної підготовки) та забезпечення її 
надлишкової кількості. 

Дослідження дидактичних умов індивідуалізації допрофільної 
підготовки учнів основної школи передбачає, зокрема, формування та 
реалізацію змісту особистісно-зорієнтованої допрофільної підготовки. 
Відповідно до цього процес відбору і формування змісту особистісно 
орієнтованої допрофільної підготовки має ґрунтуватися на дидактичних 
принципах, запропонованих, зокрема, А. П. Самодриним, І. Ф. 
Харламовим, А. В. Хуторським: органічного поєднання теоретичного 
навчання з практичною діяльністю; відповідності змісту навчання віковим 
особливостям учнів, їх розумовим і пізнавальним можливостям; 
органічного поєднання професійного і політехнічного навчання з 
професійною орієнтацією учнів; розвитку творчого мислення учнів; 
чіткого виділення основних світоглядних ідей; урахування соціальних 
умов і потреб суспільства; відповідності цілям моделі профільно-
диференційованої школи; доступності і природо відповідності; вільного 
особистісного вибору учнями змісту профільного навчання; надлишкового 
характеру змісту профільного навчання при виборі як відповідного 
профілю, так і предметів і спецкурсів у межах обраного профілю; 
профільно-диференційованого характеру структури змісту навчання. 

Адекватність змісту освіти особистісним інтересам і нахилам учнів 
забезпечується варіативністю навчальних планів базового компоненту 
змісту освіти. Формування змісту особистісно орієнтованої допрофільної 
підготовки в основній школі здійснюється на основі комплексної 
діагностики учнів 5-х класів, рекомендації вчителів-класоводів початкової 
школи, побажань батьків учнів. У процесі побудови навчального плану 
основної школи доцільно виходити з профільно зорієнтованої структури в 
межах п'яти напрямів допрофільної підготовки. 

Напрям допрофільної підготовки «Людина - природа» 
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Професійна діяльність даного напряму передбачає: роботу з 
географічними картами; визначення гірських порід і мінералів; вивчення 
технологій добування, переробки і використання природних ресурсів; 
роботу 

в саду і на городі; догляд за тваринами і рослинами; дослідження 
біологічних об'єктів. Об'єктами праці представників професій за даним 
напрямом є: проблеми використання водних, земельних і мінеральних 
ресурсів, умови життєдіяльності тварин, умови росту рослин. Фахівці 
даної групи професій вивчають, досліджують, аналізують, стан, умови 
життя рослин і тварин, вирощують рослини, доглядають тварин, проводять 
профілактику захворювань рослин і тварин, складають і використовують 
географічні карти. Варіативний компонент змісту допрофільної підготовки 
за цим напрямом може включати такі спецкурси і факультативи: 
агрономія, мікробіологія, зоотехніка, агрохімія, ветеринарія, екологія, 
лісництво, бджільництво, птахівництво, садівництво, тваринництво, 
овочівництво, мінералогія, картографія тощо. 

Окрім того, база варіативного компоненту змісту допрофільної 
підготовки включає курси за індивідуальним вибором, які входять до 
складу факультативів, гуртків, секцій, студій, і охоплює різні напрями 
діяльності (спорт, мистецтво, наука, виробництво). Курси за вибором 
мають розширювати зміст навчальної діяльності певного напряму 
допрофільної підготовки. Так, наприклад, учень, який навчається у 
напрямі допрофільної підготовки «Людина-природа» може доповнювати 
обраний напрям навчальної діяльності, відвідуючи гурток 
«Квітникарство». Доволі часто буває, що особистісні навчальні інтереси 
учня охоплюють значно ширший спектр, ніж межі окремо гдопрофільної 
підготовки. У цьому випадку учень, навчаючись, наприклад, у напрямі 
допрофільної підготовки «Людина - природа», може вибирати факультатив 
«Оператор персонального комп'ютера», студію образотворчого мистецтва 
тощо. 

Як бачимо, включення курсів за індивідуальним вибором до бази 
варіативного компоненту змісту допрофільної підготовки вимагає від учня 
мобілізації та розвитку певних рис особистості (мотивація, інтереси, 
усвідомлення власних уподобань і потреб тощо). 

Таким чином, наявність у варіативному компоненті змісту 
допрофільної підготовки курсів за індивідуальним вибором - важлива 
дидактична умова допрофільної підготовки учнів основної школи. 

3. Самостійний індивідуальний вибір учнем змісту навчальної 
діяльності. 

Дотримання принципу вибору означає можливість самостійного 
проектування учнем власної навчальної діяльності (зміст, темп, 
тривалість). Відомо, що учні не можуть самостійно зорієнтуватися та 
ефективно побудувати власну навчальну діяльність. Тому педагогічне 
керівництво навчальною діяльністю в умовах вільного її вибору означає, 
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на наш погляд, створення педагогом адекватних навчально-пізнавальних 
мотивів та інтересів. В. С. Мухіна підкреслює, що відсутність вибору 
навчальної діяльності в учнів призводить до зниження пізнавальних 
інтересів, за таких умов підлітків цікавлять тільки окремі навчальні 
предмети змісту освіти. Доведено, що пізнавальні інтереси підлітків 
відрізняються великим ступенем варіативності. 

Отже, обґрунтований нами, принцип вибору допрофільної 
підготовки в основній школі, має бути сформульований таким чином: 
реалізація особистісної, профільно-зорієнтованої (у межах можливого) 
навчальної діяльності на засадах вибору варіативного компонента змісту 
особистісно орієнтованої допрофільної підготовки та відповідного рівня 
сформованих пізнавальних інтересів учнів, їх задатків, здібностей і 
нахилів з метою соціалізації та самоактуалізації випускника. 

Кінцевим результатом вибору змісту освіти повинні бути 
формування наукового світогляду, впровадження належного рівня 
соціалізації особистості. Це, в свою чергу, забезпечується добором 
відповідної структури змісту освіти через певні види діяльності. Вибір 
змісту навчання має супроводжуватися процесом самоконтролю власної 
діяльності особистості. 

Забезпечення самостійного індивідуального вибору учнем змісту 
особистісно орієнтованої допрофільної підготовки в основній школі 
передбачає розробку певного механізму впливу на розвиток пізнавальних 
інтересів учнів основної школи з залученням дитини та її батьків, 
працівників психологічної служби, тьютерів, учителів-предметників, 
класного керівника тощо. Як бачимо, забезпечення вибору змісту 
особистісно орієнтованої допрофільної підготовки учнів основної школи є 
складною багатофункціональною системою, що включає особистісні 
інтереси, нахили, здібності, матеріально-технічне та науково-методичне 
забезпечення школи, застосування бази ПТУ, ВНЗ, підприємств, 
організацій мікрорайону та регіону. 

4. Формування і поетапний розвиток особистіших профільно-
орієнтованих інтересів учнів. 

Навчальні інтереси, потреби, навчальні мотиви, ставлення дитини до 
провідних для її вікового розвитку видів діяльності - найістотніші 
властивості особистості, тобто суб'єкта навчальної діяльності. Пізнавальні 
інтереси становлять основу її мотивації до навчальної діяльності, 
виступають своєрідним каталізатором процесу навчання. Інтереси 
виникають із потреб у навчальній діяльності і формують мотиви глибшого 
пізнання дійсності. Відомо, що пізнавальний компонент навчального 
інтересу у поєднанні з позитивними переживаннями визначає його силу та 
специфіку. Ось чому вивчення якісно-кількісних характеристик інтересів 
кожного учня в умовах основної школи (формування допрофільних груп і 
подальший педагогічний супровід) без сумніву є запорукою забезпечення 
вибору змісту особистісно орієнтованої допрофільної підготовки. 
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Сформовані в процесі навчання інтереси, мотивують процес навчання. 
Задоволення особистісних інтересів, наприклад, в умовах індивідуалізації 
допрофільної підготовки, активізує психічну діяльність, посилює увагу 
учнів на заняттях, значно підвищує продуктивність навчального процесу. 

Формування й поетапний розвиток особистісних профільно-
орієнтованих інтересів учнів за умов індивідуалізації допрофільної 
підготовки мають розрізнятися за спрямованістю (в межах п'яти основних 
напрямів допрофільної підготовки), за рівнем (низький, середній, високий) 
і стійкістю. 

Пізнавальні інтереси учнів середнього шкільного віку розвиваються 
поетапно - відбувається їхня еволюція. Так, сформовані в початковій 
школі аморфні з елементами широких інтереси, поступово (8 - 9-ті класи) 
розвиваються до стрижневих професійно визначених інтересів. А. П. 
Самодриним, зокрема, встановлено, що поступове виникнення окремих 
елементів стрижневих інтересів у дітей починається з 5 - 6-х класів. Серед 
учнів 7 - 8-х класів школі стрижневі інтереси набувають значно більшого 
розвитку. Спрямованість пізнавальних інтересів може бути встановлена за 
допомогою оцінювально-діагностичної анкети інтересів та орієнтовно 
діагностичної анкети спрямованості інтересів (ОДАІ). 

Організація допрофільної підготовки учнів основної школи на 
засадах особистісно орієнтованого підходу має створювати умови для 
задоволення особистісних інтересів школярів при вільному виборі різних 
видів діяльності. В умовах основної школи пізнавальні інтереси поступово 
формують профільні інтереси дитини. Реалізація профільних інтересів у 
старшій школі має забезпечувати об'єктивні професійні інтереси. Таким 
чином, упродовж навчання в основній школі у дитини розвиваються та 
формуються професійно детерміновані інтереси. За умов індивідуалізації 
допрофільної підготовки учнів основної школи, починаючи з 5-х класів, 
поступово відбувається становлення стійких стрижневих інтересів дитини. 

З метою вивчення навчальних інтересів учнів доцільно 
використовувати різні методи: бесіди, інтерв'ю, анкетування, 
спостереження, метод вивчення творів тощо. Так, метод вивчення творів 
учнів дозволяє досить точно виявляти особистісне ставлення дітей до 
навчання в цілому, до окремих предметів, захоплення учня. 

Вивчення мотиваційної сфери учня дозволило нам встановити 
кількісні та якісні характеристики його навчальних інтересів: спектр 
охоплення, рівень, стійкість, характер, спрямованість, динаміку змін тощо. 
Саме запровадження системи методів дослідження навчальних інтересів 
дозволяє 

встановлювати їхній рух, змінність, стійкість, глибину. Рівень 
розвитку навчальних інтересів учня від ситуативного до підвищеного 
вивчали за допомогою анкетування. Характер ставлення учня до певної 
групи допрофільної підготовки або окремої дисципліни ми виявляли, 
застосовуючи анкету вивчення мотивів. Важливим моментом 
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запровадження технологій індивідуалізації допрофільної підготовки є, на 
наш погляд, інформація про ставлення учнів до кожного вчителя. 
Наприклад, «Чи вносить учитель на прохання учнів корективи у план 
занять?», «Чи намагається враховувати ваші інтереси та потреби під час 
проведення занять?» тощо. 

Організація навчально-виховного процесу при відсутності 
індивідуалізації допрофільної підготовки учнів основної школи не сприяє 
формуванню в учнів стійких профільно-орієнтованих інтересів щодо 
вибору змісту профільної діяльності у старшій школі. А низький рівень 
розвитку необхідних особистісних психологічних, громадянських і 
моральних якостей особистості випускників основної школи для 
профільного та подальшого професійного самовизначення не сприяє їх 
адекватній соціалізації. Тому, з метою створення оптимальних умов 
реалізації змісту особистісно-зорієнтованої допрофільної підготовки в 
основній школі, ми враховували фактори, що сприяють активізації 
пізнавальної активності учнів: усвідомлення дітьми практичної значущості 
знань; активне включення учнів у навчальну діяльність; постійне 
оновлення змісту навчальних предметів; обов'язкове формування умінь і 
навичок при засвоєнні нових знань; усвідомлення успіху досягнення 
практичних результатів діяльності; застосування різноманітних засобів, 
прийомів і методів організації навчальної діяльності; емоційне 
забарвлення, різноманітність навчальної інформації; постановку питань, 
відповіді на які є неоднозначними; розширення джерел навчальної 
інформації шляхом застосування ЗМІ, всесвітньої мережі Інтернет. 

Таким чином, створення відповідних умов для формування і 
поетапного розвитку системи широких, різнобічних та адекватно 
спрямованих профільно-зорієнтованих інтересів є важливою та 
необхідною дидактичною умовою організації допрофільної підготовки 
учнів основної школи. 

5. Організація навчального процесу як цілісного педагогічного 
простору для забезпечення максимально повної реалізації індивідуальних 
рис особистості. 

Індивідуалізація допрофільної підготовки учнів основної школи 
передбачає організацію навчального процесу як створення єдиного 
педагогічного простору для забезпечення максимально повної реалізації 
індивідуальних рис особистості і включає в себе, зокрема, напрями 
допрофільної підготовки та курси за індивідуальним вибором. Орієнтація 
учнів на допрофільну підготовку відбувається під впливом психологічної 
служби школи з урахуванням інформації, одержаної у ході діагностики 
учнів, характеристик із боку вчителів і класоводів початкової школи, 
учителів-предметників основної школи, бажань учнів та їх батьків. 
Організація навчального процесу як єдиного педагогічного простору для 
забезпечення максимально повної реалізації індивідуальних рис 
особистості учня включає в себе реалізацію змісту особистісно-
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зорієнтованої допрофільної підготовки за напрямами за рахунок 
інваріантної частини змісту навчання (державний компонент) та 
варіативної частини (курси за індивідуальним вибором). 

Метою допрофільної підготовки є формування і розвиток на основі 
навчальних інтересів учнів основної школи профільних професійно 
детермінованих інтересів. 

Проведене нами дослідження сутності дидактичних умов 
індивідуалізації допрофільної підготовки учнів основної школи дозволило 
виділити саме такі: 

1. Діагностика індивідуальних ознак особистості учня та психолого-
педагогічний супровід розвитку; 

2. Формування бази варіативного компонента змісту 
допрофільної 
підготовки (напрями допрофільної підготовки) та забезпечення її 
надлишкової кількості; 

3. Самостійний індивідуальний вибір учнем змісту навчальної 
діяльності; 

4. Формування та поетапний розвиток особистісних профільно-
зорієнтованих інтересів учнів. 

5. Організація навчального процесу як цілісного педагогічного 
простору, що забезпечує максимально повну реалізацію індивідуальних 
рис особистості. 

 
 

Впровадження інноваційних технологій у трудовому навчанні як 
основа формування технологічних компетентностей та професійного 

самовизначення учнів 
В.Г. Чемшит 

ХХІ століття – це час переходу від індустріального до 
високотехнологічного інформаційного суспільства. Сьогодні 
технологізація – об’єктивний процес еволюції освіти, що сприяє  
вирішенню її  якісно нових завдань. 

Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються 
в Україні, розвиток сучасного високотехнологічного виробництва 
вимагають кваліфікованих кадрів, які були б мобільними, знаючими, 
ініціативними, творчими. За таких умов учень має стати реальним і 
повноправним суб´єктом навчально-виховного процесу, суспільного життя 
і майбутньої професійної діяльності. Тому трудова підготовка має бути 
гнучкою і пристосованою до технічних, технологічних, економічних, 
соціальних  потреб суспільства, з урахуванням досягнень та перспектив 
його розвитку і спрямованою на те, щоб допомогти випускникам 
загальноосвітніх шкіл у професійному самовизначенні, оволодінні 
методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки. 
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Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить учителю освітньої 
галузі «Технологія», бо саме від наявності у нього відповідних 
професійних знань та вмінь залежить ступінь формування технологічних 
компетентностей та підготовленості учнів до роботи у сфері матеріального 
виробництва. 

Спектр педагогічних замовлень надзвичайно широкий і наш 
вітчизняний педагог має бути готовим виконати будь-яке замовлення – від 
високоефективного навчання, елітного виховання до елементарного 
педагогічного догляду.  

Неодмінна умова розвитку ринкових відносин у сфері педагогічних 
послуг – гарантії високої якості продукту. На ринок педагогічних послуг 
учитель виставляє свій високий професіоналізм, в основі якого 
доскональне знання педагогічних технологій, адже з приходом ринку 
настає ера технологій.  

Появі в педагогіці наприкінці ХХ століття терміну «технологія» 
(технологія – слово грецького походження, яке в оригіналі означає «знання 
про майстерність») сприяв бурхливий розвиток науково-технічного 
прогресу в різних областях теоретичної  і практичної діяльності людини, а 
також бажання педагогів добиватися в своїй професійній діяльності 
гарантованих результатів. 

Технології випливають з основної моделі педагогічного процесу, в 
якому наявні три головні і постійні складники: учитель, учень, 
інформація (предмет вивчення).  

Технологія має вписуватися в схему « ідея–процес–результат». 
Технологія, як і все інше в нашому житті «прив’язана» до місця і 

часу. До місця фактом своєї появи на певному просторі, до часу – рівнем 
розвитку наукового мислення та можливостями практики. 

Зовсім просто поняття педагогічної технології можна визначити як 
усе, що міститься(відбувається) між завданням і результатом. Де ж  
схована технологія? У самому процесі. Вчитель і його учні утримують 
процес з обох боків. Як вони разом його поведуть, як і куди повернуть, чим 
наповнять –у цьому й полягає технологія.  

Технології в роботі вчителя вже ближчого майбутнього будуть 
визначати успіх на 80 %, а індивідуальна майстерня тільки на 20 %. 
Технологія в особистісному виконанні педагога стає головним продуктом 
на ринку педагогічних послуг  

Тому, сучасного вчителя трудового навчання  хвилюють найбільше  
три питання: як увійти в невідомий ринок педагогічних послуг, що 
наближається прогресуючим темпом; яку технологію взяти на озброєння, 
щоб ефективно працювати, максимально задовольняючи попит 
споживачів; як заощадити час і сили для життя поза школою. 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності. 
Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як  

професіонала є готовність до інноваційної діяльності. 
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Джерела готовності до інноваційної діяльності осягають 
проблематику особистісного розвитку, професійної спрямованості, 
професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного 
самовизначення педагога. 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий 
особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-
ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними 
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності 
передумовою ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його 
можливостей, розкриття творчого потенціалу. 

Процес сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, за 
визначенням Е.Роджерса– складний багато етапний розумовий процес 
прийняття рішення, який має тривалий термін від першого знайомства 
людини з інновацією до їх кінцевого сприйняття. В ході цього процесу 
відбувається оцінювання значення і наслідків прийняття рішення. 

На основі вивчення й аналізу досліджень із проблем педагогічної 
діяльності,визначено (О.Касьянов) такі параметри інноваційної 
діяльності вчителя: – готовність учителя до здійснення інноваційної 
діяльності; 

–інноваційна діяльність;– результативність інноваційної діяльності. 
Кожен параметр діяльності деталізується певними показниками. 
Параметр «Готовність учителя до здійснення інноваційної 

діяльності» розкривається за такими показниками:- здатність до 
самореалізації; здатність до самоаналізу, рефлексії; здатність відмовитися 
від стереотипів педагогічного мислення; прагнення до творчих досягнень; 
критичність мислення, здатність до оціночних суджень. 

Параметр «Інноваційна діяльність» характеризується 
показниками:  

–варіативність педагогічної діяльності; оперування методологією 
творчої діяльності; володіння методами педагогічного дослідження; 
здатність акумулювати та використовувати досвід творчої діяльності 
інших педагогів; здатність до співпраці та взаємодопомоги. 

Параметр «Результативність» розкривається за такими 
показниками: 

–створення авторської ідеї навчання та виховання; 
– розробка змісту планів і програм, методики, технологій; 
– апробація інновацій; 
– розповсюдження освітньої інновації; 
– виявлення інноваційної ініціативи. 
Інноваційна діяльність педагога передбачає дотримання таких 

принципів: принцип інтеграції освіти; принцип диференціації та 
індивідуалізації освіти; принцип демократизації освіти. 

Отже, у структурі професійного спрямування особистості педагога 
готовність до інноваційної діяльності є показником його здатності 
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нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно орієнтованої 
освіти проблеми. 

Е. Роджерс поділяє цей на такі основні етапи: ознайомлення з 
проблемою; її аналізи; аналіз шляхів до її вирішення; вибір шляху; наслідки 
вибору рішення. 

Відповідно до такого поділу він визначає п’ять основних етапів 
процесу сприйняття інновацій : етап ознайомлення людини з інновацією; 
етап появи зацікавленості; етап оцінки; етап апробації; етап кінцевого 
(підсумкового) сприйняття. 

Форми залучення педагога до інноваційної діяльності 
До різноманітних форм залучення педагога до інноваційної 

діяльності належать: 
– організація постійно діючого наукового семінару з 

найактуальніших проблем над якими працюють педагоги навчального 
закладу; 

– стажування педагогів при науково-дослідних інститутах і ВНЗ; 
–участь у спеціальних дослідницьких групах (СДГ) з різних проблем 

науково-методичної та практичної діяльності; 
– педагогічні ради, круглі столи, дискусії; 
– ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей; 
– творча діяльність педагога у методичному об´єднанні; 
– участь у науково-практичних конференціях; 
– узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег; 
– заняття на спеціальних курсах підвищення кваліфікації; 
– самостійна дослідницька творча робота над темою, проблемою;  
– участь у колективній експериментально-дослідницькій роботі у 

межах. 
спільної проблеми, над якою працюють педагоги навчального 

закладу. 
Чотири рівні готовності вчителя до інноваційної педагогічної 

діяльності: 
– елементарний рівень (низький), на якому спостерігається прояв 

байдужого ставлення педагога до інноваційної діяльності; 
– репродуктивний рівень (задовільний), педагогам цієї групи 

притаманне поверхове розуміння суті іновацій; 
– продуктивний рівень (достатній) притаманний педагогам, які 

виявляють активний інтерес до інноваційної діяльності; 
– творчий рівень (оптимальний), педагоги цього рівня 

характеризуються ініціативністю та творчим підходом до впровадження 
нових педагогічних технологій. 

Однак включення педагога в інноваційний процес часто відбувається 
спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до 
інноваційної діяльності. Не менш гострими є проблеми адаптації 
нововведення до нових умов. 
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І, як пише І. Підласий, учитель у лабіринті заплутаних дій на 
кожному кроці потрапляє в теоретичну безвихідь і завали, спотикається 
через суперечливі методичні настанови, змушений обходити 
адміністративні ями. 

Вчений виділяє 10 проблем, вирішення яких дасть змогу 
покинути роздоріжжя, на котрому ми знаходимося: 

1.Слабкий зв´язок практики з наукою. 
2.Некоректна психологізація. 
3.Порушення педагогічних принципів. 
4.Неправильна мотивація навчання. 
5.Змішування головного і другорядного. 
6.Нееластичність, негнучкість технологій. 
7.Поганий розрахунок уроків( високі технології ґрунтуються на дуже 

ретельній підготовці кожного уроку). 
8.Недостатня діагностика, моніторинг(постійне цілеспрямоване 

спостереження за просуванням кожного обраним ним шляхом). 
9.Штучне стимулювання. 
10.Ігноруваня повсякденної оптимізації (оптимізація-це постійно 

діюча інновація). 
Інноваційна освітня діяльність проводиться на рівні освітнього 

закладу, регіонального та всеукраїнського. 
Однією із важливих умов включення педагогів в інноваційну 

діяльність є глибоке засвоєння основних концептуальних основ різних 
освітніх теорій та технологій. 

Педагогічні технології на уроках трудового 
Проектна технологія  – це особистісно зорієнтована модель процесу 

трудового навчання, в основі якої лежить розвиток пізнавальних навичок 
учнів, унікальності та самобутності кожного школяра, його творчого 
мислення, пізнавальної самостійності, наполегливості, творчості, 
спрямованості на кінцевий результат, уміння самостійно конструювати 
свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, що дозволяє 
кожному учневі будувати власну освітню траєкторію. 

Сутність проектної технології у функціонуванні цілісної системи 
дидактичних засобів (змісту, методів,прийомів тощо), що адаптує 
навчально-виховний процес до структурних і організаційних вимог 
навчального проектування. 

Теоретичні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених 
визначають проектну діяльність як окрему, самостійну галузь діяльності, 
оволодіння якою може відбуватися цілеспрямовано, у процесі спеціально 
організованого навчання. 

Науковці вказують на дидактичну і виховну значущість проектного 
навчання, його вагомість у формуванні певних умінь. 

Українські науковці (О.М. Коберник, А.І. Терещук, В.В. Бербець, 
С.М. Ящук, В.К. Сидоренко) у численних дослідженнях розглядають 
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питання теорії і практики проектної діяльності в тому, що вона привчає 
дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує 
моральні якості, працелюбність, пробуджує прагнення до створення нового 
чи вдосконалення існуючого виробу, формує уявлення про перспективи 
його розвитку, допомагає у виборі професії. 

Успішність та ефективність проектування забезпечується за умови 
правильної та послідовної, організаційно-спланованої роботи вчителя та 
учня, в основі якої лежить логічна послідовність дотримання етапів 
виконання проектів: організаційно-підготовчого, конструкторського, 
технологічного, заключного. 

Модель проектно-технологічної діяльності учнів на уроках 
трудового навчання пропонує С.Ящук. 

Методи, що застосовуються учителем у процесі навчання дітей 
проектуванню, умовно можна поділити на традиційні та нетрадиційні. До 
традиційних відносяться: вербальні методи; демонстрація; спостереження; 
метод вправ; метод самостійної роботи; до нетрадиційних – метод творчих 
проектів; метод фантазування; морфологічний аналіз; метод мозкової 
атаки; метод фокальних об'єктів; метод алгоритмів; метод зразків; метод 
створення ідеального об'єкту; основи теорії розв'язування винахідницьких 
задач; конкурси творчих проектів та інші. 

На різних етапах проектно-технологічної діяльності застосовуються і 
різні методи навчання, зокрема: 

- на організаційно-підготовчому: вербальні методи (розповіді, 
пояснення), інформаційної підтримки, метод фантазування, пошуку, 
демонстрації зразків раніше виконаних проектів, метод аналогій, мозкової 
атаки, метод ідеального та фокальних об'єктів тощо; 

- на технологічному – метод вправ (відпрацьовуються дії і прийоми 
виконання окремих операцій), метод інформаційної підтримки шляхом 
демонстрації автоматизованих схем, креслень, технологічних операцій, 
прогресивних технологій; 

- на заключному – метод інформаційної підтримки, демонстрації, 
проведення конкурсів творчих проектів. 

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види 
технологій: обробки конструкторських матеріалів, електротехніки, 
інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології 
ремонтно-оздоблювальних робіт, технології сільського господарства і 
міського озеленення, домашньої економіки, підприємництва, народних 
ремесел тощо. 

Співробітництво (партнерська технологія) вчителя та учнів в 
умовах здійснення проектно-технологічного підходу допомагає 
сформувати у школярів необхідні вміння і навички в тому або іншому виді 
діяльності, необхідну активну практику для кожного учня групи. 
Спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить знання і 
застосування методу проектів надзвичайно актуальним, адже метод 
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проектів максимально наближує до реальних потреб життя, сприяє 
формуванню необхідних компетентностей та професійному 
самовизначенню учнів. 

Проектна технологія має безліч переваг перед іншими, серед яких 
відзначаємо ентузіазм у роботі, зацікавленість дітей, зв’язок з реальним 
життям, виявлення лідируючих позицій дітей, наукова допитливість, 
уміння працювати в групі, самоконтроль, краща закріпленість знань, 
дисциплінованість. Кредом проектної діяльності є твердження» Все, що я 
пізнаю – я розумію, для чого це мені потрібно, де і як можу ці знання 
застосувати». 

Практичною імплементацією проектної методики в Полтавській 
області займається обласна спеціальна дослідницька група (СДГ) „ 
Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технологія», яка 
проводить свою діяльність з 2004 року на базі Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 
(керівник-координатор – В.Г.Чемшит, методист вищої категорії, 
Відмінник освіти України; комп'ютерна грамотність – Іщенко Л.М. – 
методист центру педагогічних інновацій та інформацій ПОІППО ім. 
М.В.Остроградського). Наукове керівництво за напрямками діяльності  
здійснюють:Титаренко В.П., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, декан факультету технологій та дизайну ПДПУ імені 
В.Г.Короленка; Цина А.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики трудового навчання та професійного навчання 
факультету технологій та дизайну ПДПУ імені В.Г.Короленка; Пашко 
Л.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент, в/о завідуючої кафедрою 
методики, змісту освіти та природознавства ПОІППО ім. 
М.В.Остроградського 

Загальне наукове  керівництво роботою всіх обласних СДГ  
інституту здійснює С.Ф.Клепко, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач кафедри філософії і економіки освіти, проректор з наукової 
роботи ПОІППО ім.. М.В.Остроградського, головний редактор журналу 
“Постметодика”. 

Модульні технології 
Ця педагогічна технологія забезпечує учневі розвиток його 

мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, 
уміння здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною 
діяльністю. 

Нова парадигма полягає в тому, що учень має вчитися сам, а вчитель 
- здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, 
організовувати, координувати, консультувати, контролювати. 

Найповніше основи модульного навчання розроблені П.Цяви-чене й 
викладені в  монографії «Теория и практика модульного обучения» 
(Каунас, 1989). 
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Модульне навчання виникло як альтернатива традиційному. Саме 
воно інтегрує в собі все те прогресивне, що накопичено в педагогічній 
теорії та практиці. Так, з програмованого навчання запозичено ідею 
активності учня в процесі його чітких дій у певній логіці, постійне 
підкріплення своїх дій на основі самоконтролю, індивідуалізований темп 
навчально-пізнавальної діяльності. 

 З теорії поетапного формування розумових дій використано саму її 
суть — орієнтовну основу діяльності. 

Кібернетичний підхід збагатив модульне навчання ідеєю гнучкого 
управління діяльністю учнів з переходом на самоврядування. З психології 
використано й рефлексивний підхід. Накопичені узагальнення теорії та 
практики диференціації, оптимізації навчання, проблемності — все це 
інтегровано в основах модульного навчання, в принципах і правилах його 
побудови, відборі методів і форм здійснення процесу навчання. 

Суть модульного навчання полягає в тому, що учень цілком 
самостійно (або з певною дозою допомоги) досягає конкретної мети 
навчально-пізнавальної діяльності в процесі роботи з модулем.  

Модуль — це цільовий функціональний вузол, у якому об'єднано 
навчальний зміст і технологію оволодіння ним у системі  високого рівня 
цілісності. 

Отже, модуль виступає засобом модульного навчання, оскільки в 
нього входять:  цільовий план дій, банк інформації, методичне керівництво 
для досягнення дидактичної мети.  

Провідним принципом модульного навчання є принцип поєднання 
комплексних, інтеграційних та дидактичних завдань. 

Не менш важливим для управління учінням школярів має принцип 
зворотного зв’язку, тобто ніяке управління не можливе без контролю, 
аналізу й корекції, причому в поєднанні з самоврядуванням, учінням з боку 
школярів. 

Саме модулі дають змогу перевести навчання на суб'єкт - суб'єктну 
основу. 

Стосунки стають більш паритетними. Вчитель керує  навчально-
пізнавальною діяльністю учнів через модулі й безпосередньо, але це більш 
м'яке, а головне —цілеспрямоване  управління, яке дає вчителю змогу 
індивідуалізувати  роботу з окремими   учнями. Тут не існує проблеми 
індивідуального консультування, дозованої індивідуальної допомоги. 

Важливим критерієм побудови модуля є структурування 
діяльності учня в логіці етапів засвоєння знань: сприйняття, 
розуміння, осмислення, запам’ятовування, застосування, узагальнення, 
систематизація. 

Інтерактивні технології  
За інтерактивного трудового навчання навчально-трудовий 

процесорганізовується таким чином, що практично всі учні задіяні у 
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навчальній і трудовій діяльності, мають можливість діяти залежно від 
наявних знань. 

Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання 
відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це спів-навчання ( 
колективне,кооперативне, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учень 
є суб’єктами навчання. Інноваційні технології навчання в одному випадку 
ставлять учня в позицію режисера, в другому- в позицію учителя, в 
третьому - консультанта, в четвертому - творця або художника, в п'ятому-
організатора діяльності дітей або однокласників, в шостому - в позицію 
учня, в сьомому організатора взаємо-навчання. 

Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера 
групи учнів. ІТ найбільше відповідають особистісно зорієнтованоному 
підходу до навчання. В процесі застосування інтерактивних технологій, як 
правило , моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми 
для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. 

ІТ - це різновид  активних методів  навчання ( „велике коло", 
„акваріум", „займи позицію", „мозковий штурм", групові та парні форми 
навчально-трудової діяльності учнів). 

Інформаційно-комунікаційні технології  
Розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес 

сучасного обладнання, широке застосування комп'ютерної техніки та 
нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми 
організації навчального процесу. Іде процес використання програмних 
засобів і систем навчання для підтримки традиційних методів навчання. 
Тому розробляючи нові технології навчання в сучасних суспільних умовах, 
не можна ігнорувати зростаючого значення і формаційної функції 
суспільства. 

Загалом існує чимало різновидностей програмних засобів, які за 
своїм методичним призначенням можуть поділятися на навчаючі, 
тренажерні, контролюючі, інформаційно-пошукові, імітаційні, моделюючі, 
демонстраційні, начально-ігрові, дозвіллеві. 

Комп'ютер враховує широкий діапазон індивідуальних особливостей 
учнів. Він дає змогу кожному учневі навчатися в зручному для нього темпі 
при виборі певної навчальної взаємодії, враховуючи не тільки 
правильність відповідей на одне або декілька завдань,часові втрати, 
характер помилок, а й тип і міру достатньої допомоги. Комп'ютер стає 
посередником між учителем і учнем,він організовує процес навчання 
відповідно до фізіологічної. психологічної, інтелектуальної 
індивідуальності. Навчання, що здійснюється на основі найсучасніших 
інформаційних і комунікаційних технологій, в перспективі має відігравай 
винятково важливу роль у розвитку культури учіння протягом усього 
життя. 

Трудова освіта, трудове навчання завдяки застосуванню  
інноваційних  педагогічних технологій  не втрачає своїх по праву 
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заслужених чільних місць шкільній освіті. А впровадження методу 
проектів дарує одвічному процесу під назвою «труд» риси нового часу: 
інноваційність, не інертність, політ людської фантазії. 

Адреса вчителів області, які творчо і активно застосовують 
вищезазначені педагогічні технології в навчально-виховному процесі – це 
учасники обласної спеціальної дослідницької групи „Проектування як 
метод пізнання в освітній галузі „Технологія". Усі вони – учителі-
методисти, вчителі вищої категорії, старші вчителі, більша половина з них 
«Відмінники освіти України», переможці обласного конкурсу «Учитель 
року» різних років, керівники районних (міських) методичних об'єднань 
вчителів трудового навчання та креслення: Бірук В.П. (Красногорівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. Великобагачанського р-ну), Васькіна В.Я. (методист ММК 
управління освіти Полтавської міської ради), Крупицький С.І. (Диканська 
гімназія ім. М.В.Гоголя); Ксьонз С.В. (ЗНЗ №1 ім. Панаса Мирного 
м.Миргорода), Кузуб Л.А. (Семенівський НВК №2), Ляшенко С.В. 
(Сагайдацька ЗОШ І-ІІІст. Шишацького р-ну), Москвич М.П. 
(Великопавлівська спеціалізована школа Зіньківського р-ну), Рашин І.А. 
(Комсомольський НВК імені Л.І.Бугаєвської); Світличний Г.І. 
(Великобузівська ЗОШ І-ІІІ ст.Шишацького р-ну). 

Серед них є два Заслужені вчителі України: Максименко Л.М. 
(гімназія №30 м. Полтави) і Поплюйко С. П. (Градизька гімназія імені О. 
Білаша Глобинського  р-ну) та магістр педагогічної освіти-Дзюба Р. Д. 
(обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості 
імені  А.С.Макаренка). А також творчі вчителі області – Л.І. Бондар 
(гімназія №33 м.Полтави), О.М.Крівченко (гімназія №5 м.Кременчука), 
Байбара Т.В.(Новосанжарський НВК), Писаренко О.Г.(Сагайдацька ЗОШ 
І-ІІІ ст Шишацького району), Копайгора М.М.(Хорольська гімназія), О.А. 
Згіднєва (Пирятинська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№4); Кульчинський 
О.В.(Полузірська ЗОШ І-ІІІ ст.Новосанжарського району); А.В. Боярський 
(гімназія №1 м.Лохвиці).  

Завдяки таким підходам формуватимемо ключові життєві 
компетентності у школярів та вирощуватимемо прогресивну, мобільну, 
конкурентноздатну,  молодь, яка сміливо дивиться в майбутнє.  
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Використання ідей А.С.Макаренка у профільному навчанні 

Р.Д. Дзюба 
Життєві реалії нового часу вимагають глибшого аналізу педагогічної 

спадщини Макаренка для розв’язування актуальних проблем сучасності . 
Педагогіка Антона Семеновича дає нові імпульси для вирішення багатьох 
завдань сьогоднішнього дня. Сьогодні, в період великих соціальних 
зрушень, які поглибили зубожіння і маргіналізацію, безробіття та зміни 
суспільних норм і цінностей, ми частіше звертаємось до творчої спадщини 
А.С.Макаренка. Колонія славилася своїми різноманітними ремеслами і 
промислами, особливо ковальством, лозоплетінням та рогозоплетінням. 
Дослідження і вивчення різних видів декоративно-прикладного мистецтва 
колонії Горького є актуальним, сприяє національно-культурному 
вихованню підростаючого покоління, створює місток між матеріальною і 
духовною культурою суспільств. 

Ступивши на землю, по якій ходив А. С. Макаренко, неможливо 
втриматись, щоб не поринути у вир  краєзнавства. Великий педагог 
підкреслював: «Ніщо так  не скріплює колектив, як традиція. Виховати 
традиції , зберегти їх - надзвичайно важлива задача  виховної роботи. 
Школа, в якій немає традицій , звичайно,  не може бути  хорошою школою, 
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і кращі школи  – саме ті, які накопичили власні традиції» (2,с.248). Саме на 
основі традицій  видатного педагога і був створений гурт  «Успіх» , 
керівником якого є Дзюба Раїса Дмитрівна – магістр педагогічної освіти, 
учитель –методист. Без глибокого і систематичного пізнання народної 
духовності і матеріально-побутової культури неможливо формувати нові 
ціннісні орієнтації в умовах державної незалежності. Упродовж багатьох 
століть український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве 
духовне середовище. Кожна особистість, кожна місцевість були і є носіями 
національно-культурних і духовних традицій.. 

Вироби з  рогози застосовувалися в різноманітних сферах 
суспільного життя. Займатися цим ремеслом було досить вигідно, бо 
матеріал був доступний кожному, а техніка – не занадто складна. Нині в 
Україні налічується понад 30 підприємств художнього плетіння та чимало 
осередків, які функціонують як домашній промисел. Плетінням з рогози, 
соломи та: обгорток качанів кукурудзи займаються переважно поодинокі 
майстри, не пов'язані з діяльністю підприємства.  

Заготівля стебел болотних  рослин та підготовка їх до роботи 
Заготівля очерету і ситника здійснюється в червні - липні або у 

вересні. Із-за ламкості стебел доцільно заготовляти їх невеликими 
пучками. Зріз стебел повинен бути рівним і чистим. Заготовлені стебла 
перед зберіганням потрібно просушити в природних умовах (не 
біля опалювальних приладів), розкидавши наприклад, на горищі, або 
розвісивши пучками під навісом, щоб не піддавати їх дії сонячних 
променів: від сонця стебла вигоряють, втрачають природний гарний колір і 
стають дуже ламкими. Не можна зберігати стебла в поліетиленових мішках, 
вони покриваються чорними плямами, стають непридатними до роботи. 
Під час роботи залишайте стебла загорнутими в мокру тканину не більш як 
на добу, інакше вони втратять свій колір. 

Щоб підготувати стебла до роботи, потрібно потримати їх у воді 
протягом 10 хвилин. Майте на увазі, що стебла в середин пучка можуть 
залишитися зовсім сухими. Зволожені стебла загорніть у вологу тканину і 
потримайте 2 -З години. 

Тканина повинна бути досить цупкою, щоб отримувати певну 
кількість вологи. Не вимочуйте стебла надто довго оскільки вони дадуть 
значну усадку після того, як виріб буде готовий. Підготовлені до роботи 
стебла, беруть із пучка тільки по декілька штук (щоб вони не встигали 
висихати). 

Кожне стебло потрібно витерти мокрою ганчіркою, щоб позбутися 
повітря і залишків води, а також очисти його. Крім цього, необхідно 
обірвати тоненькі і слабкі кінці. 

Початок заготівлі рогозу визначають за дозріванням стебел. 
Практично, це період з другої половини серпня до жовтня. В цей час рогіз 
еластичний, гнучкий, міцний. Стиглість стебел визначають за зміною 
зовнішніх ознак : листки тьмяніють, а верхівки жовтіють. Для більш 



 
 

111

точного визначення часу заготівлі слід зрізати декілька стебел і залишити їх 
на відкритому повітрі. Через добу оглядають їх поперечний зріз. Якщо він  
рівний, можна розпочинати заготівлю на цій ділянці. В більшості 
випадків до моменту заготівлі стебла ще знаходяться у воді, а зрізувати 
потрібно якомога нижче (5-10см від кореневища). Зрізані стебла 
очищають і вибраковують. Стебла розкладають на тимчасовому 
помості, який влаштовують в місцях заготівлі так, щоб під ним була 
вода. Звязують у снопки, які складають в скирти для довготривалого 
зберігання. При зберіганні не можна допускати, щоб в середину скирти 
потрапила вода.  

Перед використанням стебла рогозу піддають лущенню і 
сортуванню. В результаті лущення стебла роз'єднують і одержують 
окремо листя і серцевину. Найбільш цінним є листя і серцевина середньої 
частини стебла, з яких плетуть художні вироби. Лущення виконують 
послідовно, відділяючи спочатку верхні листки, а потім ближчі до 
серцевини, не допускаючи згинів та переломів. 

Листки рогозу зв'язують у пучки і зберігають у сухому місці. Перед 
початком плетіння товсте листя рогозу ділять навпіл. Увесь підготовлений 
до плетіння матеріал, так само як очерет і ситник, зволожують, що 
збільшує його еластичність. 

Відбілювання і фарбування сировини 
Для виготовлення виробів використовують сировину природного 

кольору без відбілювання. Якщо необхідно отримати більш світлий тон, 
стебла і листя відбілюють перекисом  водню. Для цього кип'ятять рогіз 
протягом двох годин в 10 %-ному розчині перекису водню з додаванням 2%-
ного силікату натрію. Відбілюючи розчин повинен бути попередньо 
підігріті ні до 60 С. Після відбілювання їх потрібно промити в гарячій (50..60 
С) проточній воді протягом 10 хвилин. 

Можна відбілювати сировину за допомогою хлорного вапна (100г 
на 900 г води), розчин старанно перемішують протягом 2-З хвилин, потім 
виливають в емальовану посудину. Сировину закладають до повного 
занурення, посудину щільно закривають кришкою. Температура 
відбілюючого розчину 30-40 С. Час знаходження сировини у відбілюючому 
розчині 4-6 годин. Підбілені стебла промивають проточною 
водою (59-60 С) 

Плетіння із болотних рослин суттєво відрізняється від плетіння з 
інших матеріалів, що в значній мірі обумовлено їх фізико-механічними 
властивостями. Вони досить міцні, але їх гнучке стебло легко згинається. У 
них немає тієї пружності, яку має лоза або корінь, тому основу плетива 
щільно обвивають тісно розташованими рядами мотузків. Завдяки цьому 
утворюється твердий і щільний маси , який витримує значне 
навантаження. 

При плетінні циновок і різних корзинок (кошиків) утворюється 
щільний, майже без проміжків, настил або ажурна сітка, перетягнуті 
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паралельними, відділеними один від одного на 10...15 см рядами 
одинарних, здвоєних або строєних мотузків. 

Вправи у плетінні мотузків зручно виконувати на звичайній дошці 
невеликих розмірів. Зробіть в дошці отвори: так, щоб утворилось коло, і 
вставте в них стопки висотою 10 см. і повинні міцно триматись в отворах. 

Пряме плетіння 
Цей вид плетіння нескладний і виконується швидко. Плетіння йде 

зліва направо. Візьміть одне стебло і встановіть його між двома-
стопками.Пропустіть стебло так, щоб воно обігнуло одну стойку попереду, а 
наступну за нею ззаду, і так далі до замикання кола. 

Для того щоб приєднати нове стебло, залишіть кінець попереднього з 
задньої сторони стойки і в тому ж місці помістіть початок слідую чого 
стебла.  

Проста мотузка (скручування) 
Це плетіння використовують в основному для виготовлення 

основи або прикрашання стінок виробів. Виконується воно двома 
стеблами. Візьміть стебло, зігніть його наполовину, обведіть навколо 
одної із стійок так, щоб вийшло два стебла, кінці яких виходять до вас. 
Потім ліве стебло треба пропустити перед першою стійкою поверх 
другого стебла і позад другої і позад третьої  стійки. 

  
Для приєднання нових стебел застосовують два способи. Цей 

спосіб використовуйте в тому випадку, коли СТІЙКИ розміщені близько 
одна до одно" приклад на початку плетіння основи. Коли стебло, яке 
необхідно продовжити, опиниться з лівого боку, відтягніть його назад 
великим пальцем ЛІВОЇ руки і установіть нове стебло поряд з ним / з 
правого боку/. Кінець попереднього стебла залиште спереду, а кінець 
нового стебла помістіть на задньому боці. Потім підріжте їх. 

Інший спосіб приєднання стебел зображений на іншому рис. Це 
більш міцне з'єднання. Воно особливо підходить в тих випадках, коли 
стойки розташовані на великій відстані одна від о одної. Нове стебло 
розміщуйте не справа, а зліва і знизу. 

Складна мотузка 
Цей спосіб використовують завжди коли необхідно надати виробу 

велику міцність. Виконується це плетіння трьома або й більше стеблами. 
Мотузка з трьох стебел 
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Розмістіть містіть три стебла між двома розташованими поруч 
стійками. Лівим стеблом обігніть дві стойки спереду, а третю позаду і 
знову виведіть стебло вперед. Зробіть те сам з наступними двома 
стеблами. Позначте стійку, що знаходиться зліва ВІД першого стебла, 
прив'язавши до неї стрічку. Продовжуйте плетіння поки знову не 
повернетесь до позначеної стойки. У цьому місці необхідно зробити 
плавний перехід, щоб не утворились сходинки. Такий перехід робіть в 
одному і тому ж місці. Для цього замість лівого стебла візьміть праве і 
обігніть ним дві стійки попереду,а третю позаду. Потім те саме зробіть 
з середнім і лівим стеблом. Таким чином, повторюючи перехід усякий 
раз в одному і тому ж місці, ви одержите необхідну кількість матузок. 
Кінці стебел підріжте, а виведені наперед кінці всіх трьох стебел 
(довжиною приблизно до 75 мм), сховайте під сплетеними мотузки. 

Приєднайте нове стебло так само як це робили при плетінні 
скручуванням (тільки першим способом), трохи відступивши від 
позначеної стойки (тобто від місця переходу). 

Вірьовка з чотирьох стебел 
Закладіть чотири стебла за чотири сусідніх стойки і обігніть лівим 

стеблом з попереднього боку три стойки (над іншими стеблами), а з 
задньої - одну. Як і в попередньому випадку, визначте першу стойку. Цим 
же стеблом обплетіть усі стойки один раз /стебло повинно обігнути 
позначену стойку/. Підріжте це стебло і продовжуйте плести мотузку 
з трьох стебел, як і описано вище. 

 
Зворотнє скручування 
Плетіння шляхом зворотного скручування застосовують на овальній 

основі для того, щоб протидіяти природному врученню матеріалу. Цей 
спосіб можна також використовувати на стінках для прикрас. Гарний 
вигляд має узор, в якому один рядок скручування чергується з одним 
рядком зворотного скручення. Розпочинайте виконувати зворотнє 
скручування так само, як і пряме, але кінці стебла спрямовуйте від себе 
(до внутрішнього боку виробу). Потім відведіть ліве стебло від себе 
вперед поверх другого стебла і обігніть ним наступну стійку. З'єднання 
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інших стебел робіть так само, як і при плетінні шляхом "скручування" , але 
закладайте стебла із зворотнього боку. 

 
Мотузка в ажурному плетінні 
Цей спосіб застосовують  при  плетінні  вузьких смужок  на 

верстатах різних виробів. Плетіння ведеться двома стеблами. Візьміть 
одне стебло і обігніть ним одну із стійок на необхідній висоті (рис. 14). 

Візьміть обидва стебла в праву руку і один раз перекрутіть їх, як 
зображено на рисунку. Лівим або нижнім стеблом обігніть наступну 
стойку із заднього боку. Продовжуйте плетіння до кінця стійок. При 
необхідності можна приєднати нове стебло знизу і зліва від того, що 
закінчилося, але плетіння потрібно вести поверх попереднього стебла, тоді 
з'єднання буде мати вигляд звичайного вузла (рис. 15). Але краще підібрати 
стебло такої довжини, щоб вистачило на всю роботу. 

Плетіння "в шахматку" 
Для цього плетіння потрібен матеріал двох кольорів : темного і 

світлого. Залежно від величини квадратиків можна плести через одну, 
дві або три стійки. 

Кожним стеблом обплітають однакову кількість стійок з 
внутрішнього і зовнішнього боків. Кількість стійок повинна бути такою, 
щоб при плетінні на всій смузі лицьового боку виробу чи по всьому його 
периметру було парне число квадратиків. Перший ряд виплітають стеблом 
одного кольору, другий - стеблом іншого кольору. Стебло другого ряду 
обплітає стійку або пару стійок з боку, протилежного стеблу попереднього 
ряду. 

Наступні ряди виплітають так, .щоб на одній парі стійок 
нашаровувались вгору світлі стебла, а на суміжній парі стойок - темні 
стебла. Після того як на першій смузі вийде ряд квадратиків, переходять 
до плетіння наступної смуги. Перший ряд нової смуги виплітають стеблом 
одного кольору з попереднім рядом, але стійки обплітають з протилежного 
боку. Потім продовжують плетіння,чергуючи темні ряди із світлими. 

При правильному плетінні квадратиків усі клітинки будуть 
розташовані чітко по діагоналі. Щоб стійки при плетінні не стягувались, їх 
потрібно зразу ставити щільно одна до одної. 

Плетіння "в шашку" 
Це плетіння є різновидом плетіння "в шахматку". Відрізняється воно 

лише тим, що клітинки сусідніх рядів зсунуті одна відносно одної вправо 
або вліво тільки на одну стійку і не утворюють чітко вираженої діагоналі, 
характерної для плетіння "в шахматку" . 

Малюнок "в шашку" особливо добре видно при використанні 
матеріалу двох кольорів. 
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Плетіння "паркетиком" 
Стебла переплітають через дві стійки, кожне наступне стебло 

зсувається на одну стійку вправо. 
Перше стебло обгинає дві стійки зсередини, дві - ззовні. Друге 

стебло - одну ззовні, дві зсередини, одну ззовні; третє стебло - дві ззовні , 
дві зсередини; четверте - одну зсередини, дві ззовні, одну зсередини. 

 
В такому ритмі переплітають усі стебла по горизонталі, а потім 

повторюють його по слідуючих рядках. 
КРОМКИ 
Плетіння будь-якого виробу закінчується виконанням кромок. 

Технологія їх виконання відрізняється від технології кромок виробів 
із лози. 

Розглянемо найбільш поширені варіанти кромок. 
Варіант 1. Кожну стійку використовують і заправляють по черзі. 

Стойку можна перегнути, а кінець пропустити крізь плетиво. Щоб 
впевнитись в цьому, пропустіть просувач крізь плетиво, просуньте кінчик 
стойки у вушко і витягніть просувач. Ви отримаєте згин на відстані 
20...35 мм від краю і зубчики однакової форми і висоти. 

Варіант 2. Кожну стійку використовують і заправляють по черзі. 
Стойку потрібно зігнути двічі під прямим кутом, а кінець просунути крізь 
плетиво. Отримаємо дуже красиву, стрілчату кромку. 

Варіант 3. Кожна стійка заправляється поруч сусідньою або через 
одну, поверх неї або знизу. В цьому випадку стойку  потрібно 

заправляти на одному рівні з краєм плетіння, а петлі натягувати міцніше, 
інакше вони будуть зачіплюватись і вилазити. Набувши навичок у 
виконанні цих кромок, легко створювати і інші малюнки кромок. 

Примітка. При роботі не забувайте розмочувати пересохлі стійки 
перед тим, як почати заправляти кромки. Якщо стійки намочити і знову 
сплюснути до згину, плести буде легше, а кромка  вийде акуратніша. 

Заправляючи кінці стійок, старанно розправте їх, не даючи їм 
перекручуватись. Поки стебла не висохли ви можете виправити всі 
допущені помилки. 

Прикро, що ми забуваємо духовні традиції, народні звичаї. Сьогодні 
наше життя заполонила різноманітна техніка та фабричні вироби. Різні 
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види декоративно-прикладного мистецтва,  та краса, яку творили наші 
дідусі й бабусі власними руками, починають занепадати. Адже звернення 
до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Відомо, що тільки 
осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна 
краще зрозуміти сьогодення. 
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Профільне навчання – шлях до професійної кар’єри 
О. Геращенко 

Завдання соціально-економічного розвитку нашої країни змушують 
шукати і вдосконалювати нові ефективні форми господарювання, які, у 
свою чергу, ставлять нові вимоги й до трудової підготовки учнів у школі. 
Час висуває перед загальноосвітньою школою проблеми виховання 
майбутнього працівника, який компетентний в обраній галузі практичної 
діяльності, володіє високою професійною мобільністю, виявляє готовність 
до можливих змін видів праці, що особливо актуально в умовах ринкової 
економіки. Це можливо лише за умови такої організації продуктивної 
праці учнів, яка спрямовуватиме на те, щоб школярі отримали правильне 
уявлення про різні форми власності, планування, трудову і виробничу 
дисципліну: вчилися розумно розпоряджатися заробленими коштами, 
опановували на практиці такі поняття як собівартість, якість продукції, 
госпрозрахунок та ін. 

Продуктивна праця учнів сьогодні дає змогу застосувати такі 
прогресивні форми трудового виховання, як колективний та бригадний 
підряд, з’являється можливість  ефективного поєднання колективної 
зацікавленості у кінцевих результатах праці і персональної участі кожного 
у вирішенні поставлених завдань. Організація продуктивної праці учнів на 
госпрозрахунковій основі стимулює творчий пошук, ініціативу школярів, 
застосування різних форм і передових методів праці. 

У 1995 році, виходячи з потреби регіону та враховуючи бажання 
батьків і учнів, Великобудищанська середня школа Гадяцького району за 
сприяння місцевої влади отримала статус сільськогосподарської, а з 2004 
р. перейменована у Великобудищанську спеціалізовану школу І-ІІІ 
ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області. Відбулася не 
просто зміна назви навчально-виховного закладу, у школі почав 
здійснюватися новий підхід до навчально-виховного процесу. Зокрема, 
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починаючи з 8-го класу, збільшилася кількість годин на вивчення 
математики, української мови, фізики, біології, креслення. Запроваджено 
вивчення автосправи, та сільськогосподарських спецкурсів, розроблені 
авторські програми для них. До речі тракторна справа вивчається у школі з 
1961 року. 

Для забезпечення належного рівня підготовки учнів до продуктивної 
праці введений також окремий курс «Інформатика та інформаційні 
технології». Курс покликаний забезпечити базові знання учнів, тобто 
сформувати уявлення про інформацію та інформаційні процеси, розвинути 
алгоритмічне мислення, що є необхідною частиною наукового світогляду, 
ознайомити із сучасними інформаційними технологіями. Головною метою 
є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, необхідними для 
раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій 
під час розв’язування задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її 
пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням. 

Профільна школа покликана не стільки забезпечити базу вибору 
певного напряму професійної діяльності, скільки сприяти оформленню 
поглядів на подальше соціальне та трудове проектування свого життя. 
Правильний вибір майбутньої професії або роду занять – це визначення 
успішності всього життя особистості. Цей вибір збігається із закінченням 
основної чи середньої школи. Великою мірою від навчального закладу 
залежить як готовність, так і неготовність молодої людини до самого 
вибору і до прийняття відповідальності за нього. 

Ми дійшли висновку: має бути не стільки орієнтація на майбутню 
професію, скільки на знання, а головне – на освоєння практичними 
вміннями, навичками в декілько споріднених галузях знань, що можуть 
бути корисними у виборі профілю з цілого спектра професій. 

Уся система роботи школи спрямована на виховання науково 
грамотного, знаючого у виробничій сфері діяльності, знаючого ціну своєї 
праці і праці інших, праці, як розумової так і фізичної, виваженого 
майбутнього ГОСПОДАРЯ молодої України. 

Школа внесена до Єдиного Державного Реєстру підприємств та 
організацій України (індетифікаційний код 23558176) і знаходиться в 
комунальній власності Гадяцької районної ради. Бухгалтерський облік 
школи здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти 
Гадяцької райдержадміністрації, що створює певні труднощі та 
ускладнення, зменшує ефективність фінансово-господарської діяльності 
даного закладу. 

Проаналізувавши всі регіональні можливості і те правове освітнє 
поле, яке існує в нашій державі ми виділили такі найважливіші напрямки 
своєї діяльності: 

1. Розробка Статуту школи і особливо розділу фінансово-
господарської діяльності. 
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2. Створення позитивної суспільно-громадської думки в мікрорайоні 
школи. 

3. Пошук законних додаткових джерел фінансування. 
4. Проведення ефективного прозорого обліку коштів і їх 

використання. 
5. Мотивація і стимулювання всіх працівників і учнів, задіяних у цій 

справі, юридичних та фізичних осіб.  
В основу навчально-виховного процесу школи покладені ідеї А. С. 

Макаренка, які на сучасному етапі є досить актуальними, сприяють 
закладенню основ сучасних підходів до трудового навчання та виховання. 
Праця школярів організована як цілком серйозне виробництво, мета 
діяльності якого є створення реальної продукції. Це стало можливим 
завдяки таким організаційним формам навчання, які забезпечили 
ефективну реалізацію наступних дидактичних принципів навчання: 
науковість, зв’язок теорії з практикою, доступність і посильність 
навчального матеріалу, виховуючий характер трудового навчання. 

Одним із провідних принципів системи навчання та виховання в 
школі є поєднання навчання та виховання з продуктивною працею. Тому 
особливе місце в роботі школи відводиться підсобному господарству, яке 
започатковане ще в 1989 році. Господарювання почали з теплиці, пасіки та  
8 га землі. На сьогодні це ціле господарство. Праця учнів використовується 
у теплиці,  на НДД та в полі в рамках практичної праці, керування 
сільськогосподарською технікою. Майже вся, вироблена у підсобному 
господарстві, продукція використовується на утримання школи, зміцнення 
МТБ. Для технологічного напрямку профілізації та роботи школа має 
кабінети: будови, технічного обслуговування і експлуатації 
автотранспортних засобів; правил дорожнього руху і основ безпеки руху; 
лабораторію будови, технічного обслуговування та охорони праці; 
майданчик для навчальної їзди; трактори ЮМЗ-6 –2, МТЗ-80 – 1, Беларус-
892 – 1,  Т-16 – 1, ДТ-75 – 2, причепи – 2, комбайн СК5 Нива – 1, 
автомашини: ГАЗ-3307 – 2, ІЖ-2715 – 1, ІЖ-2717 – 1, культиватор КШН-
2,2 – 1, культиватор ПН – 1, плуги – 3, сівалка зернова – 1, сівалка СУПН-
8А – 1, погрузчик А-1 – 1, косарка – 1, жатка ЖВП-6 – 1, зернова віялка – 
2, котки – 3, підкопувач буряків-1, агрегат ґрунтообробний АГ-2,4-20 – 1, 
оприскувач – 1, розкидач міндобрив – 1 та інший сільськогосподарський 
інвентар. 

На сьогодні підсобне господарство складається з теплиці, ферми, 131 
га землі. На фермі утримуються: коні – 3 гол., корова – 1 гол., теличка– 1 
гол., свиноматки – 2 гол., свині – 25 гол. 

З метою більш ефективного забезпечення готовності випускників 
школи до самостійної трудової діяльності  встановили тісні зв’язки з 
Хорольським агропромколеджем. На основі діючого між ним договору від 
20 червня 1995 року випускники, що закінчили школу з оцінками “4” і “5” 
(балами 7-12), по співбесіді зараховуються до Хорольського коледжу. 
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Розроблені авторські програми навчальних спецкурсів “Засоби механізації 
рослинництва і тваринництва”, “Технологія виробництва продукції 
рослинництва і тваринництва”, “Автосправа”, “Тракторна справа”, 
“Основи вибору професії”, “Основи фермерської діяльності”, “Моя 
економіка”. 

Названі програми погоджено в обласному інституті післядипломної 
освіти педагогічних працівників, рецензовано на кафедрі методики 
трудового навчання і основ виробництва ПДПІ ім. В. Г. Короленка та 
затверджено обласним управлінням освіти. 

Все це сприяло ефективній роботі і надало можливість створити 
систему матеріального стимулювання успіхів у навчально-виховному 
процесі, поповнення матеріально-технічної бази школи.  

Як уже зазначалося, завдяки вмілому застосуванню положень 
системи трудового виховання А. С. Макаренка, розроблених ним у 20-х 
роках саме на Полтавщині, колективу школи 1999 – 2007 роках вдалося 
досягти вагомих економічних здобутків. Зароблені кошти було спрямовано 
на зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, що в свою 
чергу забезпечило ефективність навчально-виховного процесу. 

Колектив школи досяг вагомих результатів. Від пізнання – до 
виховання, від виховання – до самовиховання – ось формула реалізації 
виховного педагогічного процесу. Так система трудового виховання 
А.С. Макаренка діє в нових соціальних умовах сьогодні. 

У селі Великі Будища розвиваються різні форми господарювання на 
землі: сільськогосподарське ТОВ, фермерське господарство, орендний 
підряд тощо. Знання, одержані в школі та доповнені досвідом хліборобів, 
уміння застосовувати їх на практиці, звичка дотримуватись правил 
культури праці і поведінки, що виховується з дитинства, завжди будуть 
запорукою успіху для майбутніх господарів землі. 

 
 

Створення стартових умов для успішного життєвого 
самовизначення учнів 

І.М. Копичко  
Одним і найважливіших завдань сучасної школи є формування 

особистості, здатної адекватно реагувати на швидкі зміни в суспільстві. 
Саме процес навчання є головним джерелом здобуття знань, умінь і 
навичок, які допоможуть учневі адаптуватись у суспільстві. 

Стартовий потенціал особистості – це функціональна грамотність. Її 
гарантією стане виявлення та корекція життєвого світогляду учнів, 
цілеспрямоване формування та ефективне застосування банку 
педагогічних інновацій, впровадження в систему навчання основ сучасного 
виробництва, формування в учнів комп’ютерної грамотності. Школа має 
бути школою відповідального вибору для всіх учасників навчального 
процесу: вчителів, учнів, батьків.  
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Школу «Вибір» можна розглядати як одну з ефективних моделей 
сучасного ЗНЗ. Вона покликана  сприяти особистісному психологічному 
розвитку дитини.  

Структуру комплексної системи «Вибір» складають загальноосвітній 
компонент (урочне та позаурочне навчання), модульне (елективне) 
навчання (інформаційно – навчальний, техніко – практичний, художньо – 
естетичний та спортивно – оздоровчий блоки), позакласна навчально – 
виховна робота (об’єднання за інтересами). Варто зазначити, що 
позаурочне навчання в комплексній системі «Вибір» наближене до форм 
позашкільної спеціалізованої освіти, спрямованої на розвиток обдарованих 
дітей. Модульне навчання здійснюється на двохгодинних групових 
заняттях, включених у загальний розклад уроків, тому комплексна система 
«Вибір» охоплює майже всіх учнів школи, що полегшує індивідуалізацію й 
диференціацію навчання. 

Для забезпечення інноваційної педагогічної  технології керівниками 
модульного навчання, учителями, які працюють в профільних класах, були 
розроблені авторські програми, рецензовані спеціалістами відповідних 
кафедр Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. 
Короленка. 

Інформаційно – навчальний блок :    Техніко – практичний блок: 
цікава англійська                                             в’язання, 
основи комп’ютерної грамотності                 шиття та рукоділля 
оператор ЕОМ                                                  прикладне мистецтво 
цікава математика                                           основи шахової гри 

Художньо – естетичний блок:         Спортивно – оздоровчий блок: 
образотворче мистецтво                                  баскетбол 
хореографія                                                       футбол 
хорове мистецтво                                             волейбол 
театральне мистецтво 
музична вітальня 
етика і естетика 
Позакласна робота за інтересами: 

Студія хореографії, спортивні секції, театральні колективи, художня 
студія «Юність», галерея мистецтв, вокально – інструментальний ансамбль 
«Зелений сад»,КВК «Синдром», «Зелене господарство». 

Один із головних принципів педагогічної технології «Вибір» - 
принцип єдності загальноосвітнього та позашкільного компонентів освіти. 
Реалізація цього принципу надає дітям широких можливостей для 
життєвого самовизначення у складних соціально – економічних умовах. 

Введення елективних курсів інформаційно – навчального блоку 
розраховано на поступове, глибоке оволодіння учнями основ 
програмування на сучасних комп’ютерах; розвиток творця – реформатора, 
для якого ділова англійська мова – життєва потреба; формування 
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професійно підготовленої особистості, здатної  вільно орієнтуватися в 
сучасному діловому просторі. 

Заняття спортивно – оздоровчого блоку позитивно впливають на 
фізичний стан дитини: оздоровлюють всі органи і системи зростаючого 
організму, що є необхідною умовою успішного навчання школярів. 

Система роботи як урочна, так і позаурочна. I ступінь навчання: (2 – 
4 класи) розрахована на три роки. II ступінь навчання: (7 – 9 класи) – на 
три роки. III ступінь навчання: - на два роки. Заняття проводяться за 
розкладом, затвердженим директором.  

Форми проведення занять: колективні, групові (парні), індивідуальні. 
Методи проведення вчителями навчальних занять: комунікативний, 
систематизуючий, пізнавальний, перетворюючий, контрольний. Також 
використовуються нетрадиційні методи проведення навчальних занять: 
ігри, вікторини, екскурсії, інсценування та інші. 

Організація навчально – виховного процесу в школі здійснюється на 
основі затверджених річного плану, установленого режиму, розкладу 
уроків. Ведуться окремі класні журнали. Вчителі – керівники мають 
календарні плани та поурочні плани, в багатьох групах ведуться зошити. 

Оцінювання – за дванадцятибальною системою. При оцінюванні 
навчальних досягнень учнів вчителі керуються методичними 
рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Система оцінювання 
розробляється кожним керівником на основі загальних рекомендацій з 
урахуванням специфіки та особливостей елективного предмету. Робота 
спрямована на позитивний результат. 

Система «Вибір» враховує вікові особливості учнів і тому в 
початковій школі (2 – 4 класи) переважають предмети художньо – 
естетичного блоку. Саме в ранньому віці треба прищеплювати дітям любов 
до прекрасного, розвивати естетичний смак. 

Основні навчальні модулі.  
Модуль «Основи театрального мистецтва» є підготовчим етапом у 

системі театрального виховання дітей у школі. Мета і завдання 
підготовчого періоду – дати початкову освіту учневі за всіма елементами 
театрально мистецтва: з музики, танцю, живопису. Курс «Театральне 
мистецтво» (6 -7 класи) є логічним продовженням курсу для молодших 
школярів «Основи театрального мистецтва».Участь школярів у роботі 
театральної студії  значно полегшує вирішення завдань художньої освіти, 
естетичного та трудового виховання й розвитку учнів. Програма курсу 
передбачає активне включення учнів у різноманітні види діяльності: 
пізнавальну, ігрову, трудову, художньо – творчу, комунікативну.  

Цікаві програми «Образотворче мистецтво». Метою та завданням 
уроків образотворчого мистецтва є формування естетичного ставлення 
учнів до природи, праці, життя; виховання зацікавленості та любові до 
мистецтва; логічного мислення просторових уявлень, фантазій, 
оригінальності та не стереотипності мислення. Програма знайомить з 
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різними жанрами: живописом, композицією, графікою, скульптурою, 
декоративно – прикладним мистецтвом. Образотворче мистецтво 
вибирають ті діти, які люблять та бажають малювати. 

Із усіх видів мистецтва найпопулярнішим серед учнів є танець. 
Відбір дітей не проводиться за основними вимогами хореографічного 
мистецтва, тому приймаються всі бажаючи, але диференційований підхід 
дозволяє виділити найбільш здібних учнів, які беруть участь у виступах і 
звітних концертах. Всі хореографічні модулі сприяють естетичному 
вихованню та фізичному розвитку дітей. На уроках керівники намагаються 
дати дітям початкову хореографічну підготовку, виявляють нахили дітей, 
повністю задовольняють їх потребу у руховій активності: свою 
майстерність учні модулів  демонструють на шкільних конкурсах, на 
оглядах художньої самодіяльності. 

Програма модуля «Художня вишивка» базується на засадах 
української етнопедагогіки, яка передбачає раннє (з 5- 6 років) навчання 
дівчат необхідним побутовим навичкам: вишивати, ткати, прясти, шити 
тощо. Кукс розраховано на три роки. Мета курсу співпадає з загальною 
метою комплексної системи «Вибір» - сприяти життєвому самовизначенню 
школярів, враховуючи вікові психологічні особливості дитини. Програмою 
передбачено засвоєння дітьми основних видів вишивання та деяких видів 
рукоділля, пов’язаних з ним, формування навичок володіння для цього 
інструментами, а також застосування набутих знань при виконанні 
доступних дітям завдань виготовлення речей. Що мають естетичний 
вигляд та знаходять призначення у побуті та оформленні інтер’єру. Під час 
роботи розвиваються м’язи пальців та кисті рук дитини, підвищується 
уважність, розвивається акуратність, старанність, естетичний смак. 
Використовуючи для роботи журнали та збірники, діти знайомляться з 
традиціями та звичаями інших народів, розширюють свій світогляд, 
розвивають почуття прекрасного. 

Керівник модуля «Вокально – хорове мистецтво» працює за 
авторською програмою, що є продовженням принципіальної програми з 
музики для загальноосвітньої школи. Мета курсу модуля – формувати в 
учнів елементи музичної культури як важливої та невід’ємної частини 
загальної культури шляхом залучення їх до різних видів художньої 
діяльності, розвивати виконавчі навички та вміння, творче самовираження, 
індивідуальний відгук на музику через хоровий та вокальний спів. 
Викликаючи естетичні переживання, музика активізує мислення, 
пробуджує творчі сили, фантазію, уяву. 

Серед учнів основної школи користується популярністю й визнанням 
елективний курс «Декоративно – прикладне мистецтво». Учні 
опановують складні види декоративно – прикладного мистецтва: нитковий 
дизайн, фріволіте й ори гамі. Творча фантазія допомагає учням поєднувати 
їх між собою  в унікальних роботах і художніх композиціях, які 
демонструються на виставках різного рівня. 
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При втіленні в старших класах профільного навчання важливу роль 
відіграє до профільна підготовка школярів. У зв’язку з цим на базі системи 
«Вибір» організовані групи для учнів 7 – 9 класів «Цікава англійська» та 
«Цікава математика».  

Метою елективного курсу «Цікава англійська» є розвиток та 
поглиблення знань, умінь та навичок  опанування іншомовною 
комунікативною діяльністю, розширення словникового запасу, отримання 
додаткової інформації, яка дає можливість розширити уявлення про 
особливості англійської мови та поглибити знання про країну, мову якої 
вивчають. 

Мета курсу «Цікава математика» сприяти формуванню стійкого 
інтересу до предмета, розвиток творчих здібностей і орієнтація на 
професійну діяльність, де використовується одержані знання. Але все ж 
таки основна функція курсу за вибором – профорієнтація. 

Особливу роль у виборі профілю навчання відіграє психологічна 
служба школи, яка веде профконсультаційну роботу. Велика увага 
приділяється діагностиці фахової спрямованості учнів і роботі з 
обдарованими дітьми. Практичний психолог спільно працює з класними 
керівниками та керівниками елективних курсів. Їх спільна діяльність 
спрямована на кваліфікаційний психолого – педагогічний професійний 
прогноз і, врешті – решт, професійне самовизначення учнів як важливу 
складову їх життєвого самовизначення. 

Головне те, що учні в стінах рідної школи можуть займатися 
улюбленою справою, що сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів, стає 
важливою передумовою творчого ставлення до праці. 

Школа №17 «Вибір» готує молоде покоління до майбутнього життя, 
до творчої діяльності в умовах ринкових відносин, тому що суспільству 
потрібні не просто індивідуальності, а творчі особистості, здатні ставити і 
вирішувати соціально – важливі завдання. 

Високий професійний рівень учителів, їх уміння створити ситуацію 
успіху забезпечують продуктивну співпрацю з учнями. Саме ця праця та 
умови, які створені у школі для самореалізації кожного учня як творчої 
особистості, дають хороші результати. 

Створення для дитини умов для освоєння оточуючого світу, 
підготовка до вибору професії, яка дає можливість реалізувати природні 
здібності і одержати задоволення від своєї діяльності, спрямованість на 
забезпечення загальної, наукової, культурної і економічної компетенції – 
саме це передбачає інноваційна педтехнологія «Вибір». 

Кожен, хто приходить до нас, відчуває творче натхнення 
старшокласників, запам’ятовує ласку, турботливо занепокоєну усмішку 
їхніх наставників. 

Ми віримо, що наші учні виростуть справжніми громадянами своєї 
держави, які спрямують розвиток незалежної України. 
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З досвіду впровадження профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах Лохвицького району 
В.Ф. Вовкодав 

Початок 21 століття знаменується концепціями всебічного оновлення 
освіти України. Все переконливіші ознаки інтеграції українського 
суспільства в світове співтовариства. У цьому напрямі прийняті і діють ряд 
нормативних актів.  

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітньої школі 
розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», 
постанови Кабінету міністрів України від 16 листопада 2000 року №1717 
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 
структуру і 12-річний термін навчання». Вона ґрунтується на основних 
положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і 
спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, 
затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 року №347/2002. 
З цих документів випливає що старша школа повинна функціонувати як 
профільна. Профіль, за словником Ожегова, – характер навчального ухилу, 
сукупність спеціальних рис, які характеризують певну професію. 
Профільне навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, 
який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу 
предметів. Науково-методичними та методологічними засадами 
профільної освіти є принципи особистісно та компетентнісно орієнтованої 
освіти, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. Саме 
профільна освіта забезпечує професійне самовизначення, робить акцент на 
становлення компетентної конкурентноспроможної особистості здатної до 
навчання протягом усього життя,  оволодіння декількома професіями.  

Всі ми знаємо загальні напрямки профільного навчання, але вибір 
профілю в конкретному навчальному закладі визначається перш за все 
потребою учнів, а також адміністрацією школи, виходячи з кадрових, 
матеріально-технічних інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і 
виробничої інфраструктури регіону; перспектив здобуття подальшої освіти 
і життєвих планів учнівської молоді. Нормативною підставою щодо 
комплектування профільної школи є наказ МОНУ від 20.05.2003 року 
№306 «Про затвердження типових навчальних планів для організації 
профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Інструкція 
про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчальних закладів (1994 
рік), Статут навчального закладу. 

Для якісного впровадження профільного навчання в районі був 
проведений семінар директорів шкіл на базі Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2. Дане питання постійно розглядається на районних 
методоб’єднаннях вчителів з базових дисциплін. Працюють опорні школи: 
Червоно заводська ЗОШ І-ІІІ ст..№2 з гуманітарного циклу, 
Вирішальненська  ЗОШ І-ІІІ ст. з природничого циклу. 
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У Лохвицькому районі станом на 01.09.2008 року  налічується 7 
загальноосвітніх навчальних закладів з профільною старшою школою, що 
становить 37%  від загальної кількості закладів. Всього охоплено учнів 10 
класів 153, учнів 11 класів 121. Форма організації навчання – в основному 
різнопрофільні шкільні групи. Протягом 3 останніх років простежується 
динаміка змін кількості профільних класів та кількості учнів в них. 
Власних навчальних програм немає. Використовуємо в роботі навчальні 
програми видані міністерством освіти. 

Проблема впровадження профільного навчання в старшої школі у 
невеликих однокомплектних школах вирішується за рахунок створення в 
класах різнопрофільних груп. Уповільнює процес профілізації відсутність 
централізованого забезпечення як програмами так і підручниками.  

Вважаю, що майбутнє профільного навчання в сільських районах – 
за шкільними округами при повному забезпеченні виконання програми 
«Шкільний автобус».  

Упровадження профільного навчання у старшій школі – це один з 
шляхів модернізації національної системи освіти, зумовлений зміною мети 
навчання, зростанням вимог батьків і суспільства до якості освіти 
випускників, їх конкурентноспроможності на ринку праці, осмисленого 
вибору професії та власної самореалізації. 

З досвіду Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  
На виконання наказу відділу освіти №9 від 09.01.2007р. „Про 

затвердження плану заходів на 2007-2010 роки щодо впровадження 
профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів у Лохвицькому районі» складено Програма впровадження 
профільного навчання на 2007-2010 роки. У школі проведена інформаційна 
робота серед учнів 8 класів та їх батьків щодо вибору учнями профілю 
навчання. Аналіз працевлаштування випускників школи за 2 останні роки 
показав, що 40% випускників обирають спеціальності технічної 
спрямованості; 35% - гуманітарного та економіко- правового циклу; 25% 
сфери обслуговування. Узагальнення результатів психолого-педагогічного 
діагностування восьмикласників показало, що найбільшим попитом серед 
школярів користуються профілі: природничо-математичний та 
гуманітарний. Виходячи з цього та на виконання методичних рекомендацій 
МОНУ № 1/9-433 від 07.07.08р. „Упровадження допрофільної підготовки 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів» для учнів 8 класів (48 осіб) з 
01.09.08р. введено допрофільне навчання. Для цього з варіативної 
складової навчального плану виділено години на курси за вибором у складі 
допрофільної підготовки: 

математика – 0,5год.; 
креслення – 0,5год; 
фізика- 1год; 
Укр..мова – 0,5год.  
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Заняття проводять висококваліфіковані педагоги зі стажем понад 20 
років. 

Адміністрацією спільно з педагогічним колективом вивчено питання 
організації профільного навчання у старшій школі в умовах 
однокомплектної школи. Вивчивши реальні можливості школи, наявність 
висококваліфікованих вчителів з базових дисциплін, бажання 
десятикласників (21особа), вирішено і запроваджено з 01.09.08р. два 
напрями профільного навчання: природничо-математичний (10 учнів) та 
гуманітарний (11 учнів). Навчання учнів здійснюється за Типовим 
навчальним планом для профільного навчання на III ступені 
однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів. (Додаток 3 до 
наказу МОН від 20.05.03.р. № 306). 

Зміни та доповнення до шкільних заходів щодо реалізації Програми 
впровадження профільного навчання учнів Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 

 п/п 
Зміст заходу Термін 

виконання 
Відповідальний за 
виконання 

Етап підготовчої роботи 
Аналіз працевлаштування 
випускників школи за 2 останні 
роки 

До 01. 09. 
2008р. 

Вовкодав В. Ф. 

Вивчення можливостей школи з 
питань впровадження 
допрофільних курсів за вибором, 
що сприяють вибору учнями
основної школи профілю навчання

До 
01.09.2008р

Адм-я, рада школи 

Вивчення доцільності відкриття
профільних груп, в 
однокомплектних, в старшій школі

До 
01.09.2008р

Адм-я, рада школи 

Організація допрофільної підготовки 
Проведення роз'яснювальної 

роботи та поширення інформації 
серед учнів, батьків про шляхи 
організації допрофільної 
підготовки у школі 

Постійно Адм-я школи, 
медпрацівники 

Створення умов для впровадження 
до профільної підготовки учнів 8-9 
класів 

Щорічно Адм-я школи, рада 
школи 

Використання навчальної 
практики, екскурсія для реалізації 
завдань допрофільної підготовки 
школярів 

Щорічно Адм-я школи,
учителі предметним

Впровадження профільного навчання 
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Забезпечення організації 
профільного навчання у старшій 
школі в умовах однокомплектної 
школи 

3 01.09. 
2008р 

Адм-я школи, рада 
школи 

Використання сучасних 
інформаційно-комунікабельних 
технологій у навчальному процесі 
профільних класів 

Постійно Адм-я школи, 
учителі 
предметники 

Забезпечення навчального 
закладу навчальною, довідковою, 
науково-популярною л-рою, 
програмними засобами навчання 

Постійно Адм-я школи 

Проведення моніторингу щодо 
забезпечення наступності між
допрофільною, профільною та
професійною підготовкою 
випускників школи 

Щороку З.д. школи з н-вих. 
роботи 
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Профільне навчання як ключова проблема сільської школи 

Бірук В.П.  
Метою профільного навчання, як зазначено у Концепції профільного 

навчання в старшій школі , яка розроблена Інститутом педагогіки АПН 
Уукраїни та затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки від 
25.09.2003 №10/12-2, є забезпечення можливостей для рівного доступу 
учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової 
до профільної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, 
виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання. 

Сільська школа була, є і буде реальним важелем економічного, 
соціального, мовно-культурного життєзабезпечення сільської місцевості, 
практично єдиним осередком опору бездуховності і безкультур’ю, єдиною 
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неушкодженою ланкою у виховному оточенні дитини, єдиним гарантом 
виховання свідомих і компетентних громадян України. 

Невід’ємної частиною виховання сільського школяра є підготовка 
господаря землі, культурного працівника села, конкурентно здатного, 
спроможного організувати прибуткову справу в умовах села, що можливо 
лише при організації таких напрямків роботи: 

 залучення учнів до виробничої праці, яка ґрунтується на особистій і 
громадській мотивації 

 розповсюдження  й освоєння досвіду ведення фермерського 
господарства, оволодіння економічними знаннями, сучасними 
виробничими технологіями на селі 

 участь учнів у комерційній діяльності 
 організація цілеспрямованої профорієнтаційної роботи. 
Виховання в сільській школі має будуватися на чітких моральних 

принципах формування шанобливого ставлення до сільськогосподарської 
праці, залученню до діяльності, яка спрямована на творчу самореалізацію, 
надання соціальної допомоги односельцям, участі у благоустрої села. 

Профілізація старшої школи передбачає переорієнтацію на 
особистість, на створення можливостей кожного стати самим собою, 
створює умови для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид 
майбутньої професійної діяльності. Особистість твориться лише через 
працю. 

Одне із завдань загальноосвітнього навчального закладу – допомогти 
учням старшої та основної школи у виборі професії, адже перший етап  
професійного самовизначення припадає на віковий період 14-17 років, що 
не завжди збігається з відповідними періодами фізіологічної та психічної 
зрілості людини. А це значною мірою впливає на готовність школяра до 
прийняття  свідомого рішення, пов’язаного з вибором майбутньої професії.  

Один із найважливіших кроків у житті людини  є вибір професії. 
Адже займатися тим, що тебе цікавить – одна з важливих умов відчуття 
життєвої повноцінності. Людина повинна робити те, до чого має хист і 
здібності. Таку роботу вона виконуватиме найкраще. Це принесе користь і 
людині, і всьому суспільству. 

На наше переконання, у сільській місцевості учні повинні  
знайомитися з основами фермерства, а фахом водія, тракториста має 
володіти практично кожен сільський хлопець.  

Сільська школа – це особлива школа, тому і підхід до її 
реформування, розвитку має бути всебічним, із врахуванням специфіки 
праці хлібороба та тих тисячолітніх виробничих та національно-
культурних традицій, які споконвічно береже сільська громада. 

Однією з ключових проблем сільської школи найближчого періоду є 
профільне навчання. Дати сільським дітям якісну середню освіту, 
конкурентоспроможні знання врахувати їхні здібності, нахили і 
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уподобання,  спрямувати на свідомий вибір майбутньої професії – головні 
завдання освітян сільських шкіл. 

В Красногорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
напрацьовано певний досвід впровадження профільного та професійного 
навчання. Юнаки здобувають професію тракториста-машиніста 
сільськогосподарського виробництва  

категорії  «А». Для їх підготовки школа має:  
*Кабінет по вивченню будови трактора та сільськогосподарської 

техніки 
*Клас - кабінет  правил дорожнього руху та безпеки руху 
*Лабораторія по вивченню будови трактора та 

сільськогосподарської техніки 
*Слюсарна майстерня 
*Комп’ютерний клас 
*Гараж 
*Трактор Т-40 
*Трактородром 

В кабінеті по вивченню будови трактора та сільськогосподарської 
техніки  майбутні механізатори мають можливість досконало вивчити 
будову сучасних тракторів та сільськогосподарської техніки.  Вивчаючи 
будову трактора, учні використовують підручник, таблиці, технологічні 
картки та натурні зразки. Вивчення сільськогосподарської техніки 
починається з ознайомлення з макетом.  

Кожен механізатор повинен чітко знати і беззастережно виконувати 
правила дорожнього руху . Тому кабінет правил дорожнього руху 
обладнано стендами з дорожними знаками  та дорожньою розміткою.  
Проїзд перехресть можна змоделювати на робочому столі.  

Лабораторія по вивченню будови трактора та сільськогосподарської 
техніки обладнана робочими місцями по вивченню окремих вузлів і 
механізмів трактора.  Учні мають змогу за допомогою діючої моделі  
трактора Т-150К, яка встановлена в лабораторії,  мають змогу наочно 
побачити в роботі кожну деталь трактора. 

На лабораторно-практичних заняттях майбутні механізатори 
самостійно розбирають і складають вузли тракторів та 
сільськогосподарської техніки. 

Слюсарна майстерня обладнана всім необхідним ручним та 
верстатним обладнанням для виконання різноманітних ремонтних робіт. 

На базі слюсарної майстерні школи майбутні трактористи можуть 
виконувати нескладний ремонт тракторів та сільськогосподарської 
техніки. Деякі ремонтні роботи неможливо виконати не маючи верстатного 
обладнання, тому старшокласники опановують технологію роботи на 
верстатах 
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Використання комп’ютерної техніки дає змогу учням краще 
засвоювати програмний матеріал, а вчителю швидше і якісніше 
здійснювати оцінювання учнів. 

Учбову їзду старшокласники проводять на старенькому, але добре 
відлагодженому тракторі Т-40. 

Професійне навчання проводиться на основі сучасної психолого-
педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, з творчим 
використанням інноваційних та інформаційних технологій. Дирекція 
школи та весь педагогічний колектив постійно працюють над вирішенням 
проблем, що виникають, з метою забезпечення належного навчально-
виховного процесу, адже завдання, що стоять перед нами, мають державну 
вагу, бо пов’язані з майбутнім нашого підростаючого покоління. 

 
 
Формування ключових життєвих компетентностей у процесі 

профільного навчання 
Ю.П. Сербин 

Профільне навчання відповідно до державних стандартів освіти 
повинно забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, їх допрофесійну 
готовність із формуванням стійкої орієнтації на подальше навчання. 

Кожний регіон має особливості розвитку освітньої галузі і, відпо-
відно, свої шляхи вирішення проблеми профільної диференціації. Досвід 
школи виробляється десятиріччями, Полтавщина в цьому плані не виняток.  

Навчання в профільному класі може стати вибором дитини, яка не 
має особливих талантів для навчання в спеціалізованих школах, гімназіях, 
ліцеях, але має природні здібності та нахили, які можна розвинути, 
враховуючи інтерес до навчання та набуття практичних навичок. 
Соціологічні дослідження показали, що приблизно 70 % дітей 15-річного 
віку вже визначили свій напрям навчання: вони навчатимуться у 
профільному класі. Третина підлітків у цьому віці ще не може або не бажає 
обирати профіль. Дослідження здійснювались у формі анкетування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міст  та сільської місцевості.  

Учні висловили бажання за рахунок варіативної складової на-
вчальних планів додатково вивчати такі предмети: інформатику, іноземні 
мови, основи економічних знань, правознавство, хореографію, етику, 
етикет, основи дизайну, маркетинг, основи бізнесу, театральне мистецтво, 
основи медичних знань, психологію, спортивні єдиноборства. 

Аналіз мотивів вибору учнями профілів навчання показав, що 57 % 
керувались при цьому схильністю до вивчення конкретного циклу 
предметів, 17% — віддали перевагу сильному кадровому потенціалу 
вчителів, 14 % — престижності навчального закладу, 8 % — бажанню бути 
разом з друзями, 4 % — наполяганню батьків. 

25,5 % учнів 10-х класів, які вже навчаються в профільних класах, 
мають бажання змінити напрям. Це свідчить про несформованість 
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профільної мотивації, неспроможність або випадковість визначення 
пізнавальних інтересів і професійних намірів деякими учнями. 

А тому кожному закладу необхідно передбачити варіативну 
допрофільну підготовку в основній школі, визначити її зміст і обсяги, 
оскільки від свідомого вибору дитини залежить правильне орієнтування в 
подальшому навчанні. Формою реалізації допрофільної підготовки є 
введення курсів за вибором і диференціація навчання. При цьому зміст 
допрофільної підготовки повинен містити не тільки перелік спеціальних 
курсів або факультативів, а й інформаційну, консультативну роботу, 
психолого-педагогічну діагностику, тобто аналог профорієнтаційної роботи 
в старших класах, і забезпечити «поле широких проб». 

Звичайно, в місті, районному центрі, сільському районі абсолютно 
різні освітні мережі. Відповідно, реальні можливості для старшокласників 
настільки різні, що й готувати учнів до вибору профілю навчання необхідно 
з урахуванням цих розходжень, специфіки. Однак аналіз анкет учнів не 
виявляє великої відмінності в допрофесійній орієнтації дітей у селі та місті. 
З 24 профілів навчання учні сільських шкіл обрали 11. І для міста, і для села 
(без урахування універсального профілю) найбільш актуальні суспільно-
гуманітарний, природничо-математичний та технологічний напрями 
профільної диференціації. 

Профільне навчання повинно вводитись лише в тих навчальних 
закладах, де є готовність до цього: належна технічно-матеріальна база, 
володіння педагогами певними технологіями навчання, програмно-
методичне забезпечення, мотивація учнів. Профілі навчання обирає сама 
школа відповідно до своїх можливостей, бажання та зацікавленості учнів і 
батьків. 

Застосування різноманітних форм організації профільного навчання в 
старшій школі: внутрішніх профільних класів у загальноосвітніх 
навчальних закладах; профільних груп у багатопрофільних загально-
освітніх навчальних закладах; профільного навчання за індивідуальними 
навчальними планами і програмами; динамічних профільних груп (у тому 
числі різновікових); зовнішніх міжшкільних профільних груп; профільних 
шкіл інтернатного типу; опорних шкіл; навчально-виховних комплексів; 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; загальноосвітніх 
навчальних закладів на базі вищих навчальних закладів, а також 
упровадження різнорівневих вимог до знань та вмінь старшокласників у 
базовій школі відповідно до їхніх освітніх потреб зумовлені орієнтацією на 
майбутню професію. Запровадження профільного навчання вимагає 
перегляду змісту навчально-виховного процесу в напрямку перетворення з 
репродуктивного у продуктивний, здатний підготувати учнів не лише до 
творчого застосування набутих знань і навичок, а й постійного 
самовдосконалення. 

Зупинимося на умовах, які сприятимуть ефективному впровадженню 
профільного навчання на старшому ступені загальної середньої освіти. З 
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метою забезпечення освітнього простору для розкриття здібностей учнів у 
тому чи іншому виді діяльності та їхнього особистісного зростання 
необхідно: 

• проводити формування профільних класів (або в їх межах—різ-
нопрофільних груп) з урахуванням інфраструктури населених пунктів і 
ринку праці, із зважуванням на необхідні в найближчий перспективі 
професії; 

• звернути увагу на позашкільні заклади як базу створення умов 
щодо організації профільного навчання. 

• керівникам навчальних закладів з профільними класами звернути 
першочергову увагу на забезпечення запитів випускників основної школи 
щодо підвищеного рівня освіти; 

• відвести особливу роль у становленні профільної школи під-
вищенню кваліфікації та перепідготовці вчителів. Якщо в школі вводиться 
профіль, то треба чітко усвідомити, що він передбачає інші (нетрадиційні) 
технології навчання; 

• учителям, які викладають навчальні дисципліни в профільних 
класах, усвідомити роль елективних курсів у формуванні професійної 
спрямованості та допрофесійної компетентності учнів. У зв'язку з цим 
бажано мати наскрізні (комплексні) навчальні програми профільних 
предметів, доповнені елективними (авторськими) курсами з 
обґрунтуванням значення кожного для даного профілю; 

• привести до чинного законодавства нормативно-правову базу 
розвитку профільного навчання: внести зміни до статутів загальноосвітніх 
навчальних закладів з метою забезпечення профільного навчання на 
внутрішньошкільному і зовнішньошкільному рівні. 

Професійна орієнтація — це науково-практична система підготовки 
особистості до вільного і свідомого вибору професії. Випускники школи 
завжди постають перед вибором сфери діяльності. 

Професійне самовизначення — це багатовимірний і поетапний процес, 
який базується на діагностичній основі, на спільній роботі класного 
керівника, психолога школи, медпрацівника, батьків, учнів, учителів. 

На вибір професії впливає багато чинників: мода, престижність, 
соціальне оточення, професійний устрій сім'ї, індивідуальні інтереси, 
здібності, захоплення самого випускника, що заслуговує уваги з боку 
педагогів і батьків. 

Перед педагогічними колективами стоїть завдання сформувати в молоді 
постійне прагнення до отримання освіти, освоєння нових предметів, 
факультативів, які розширюють світогляд людини. Тому перший етап на 
шляху до вибору професії найважливіший: це вибір профілю школи, класу для  
навчання в 10—11класах. 

Дидактична проблема, стосовно сільської школи, яка стоїть сьогодні 
перед науковцями і методистами — це розробка такого змісту, який би 
відображав сучасний стан сільськогосподарського виробництва та рівень 
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розвитку відповідних  наук і водночас був доступний для учнів, для 
формування в них інтересу до сільськогосподарських професій. 

У сучасних умовах професійна діяльність у сільськогосподарському 
виробництві вимагає підготовки випускників середньої школи до 
оволодіння його основами, що мають усвідомити учні на профорієнтаційному 
рівні, та передбачає необхідність ознайомлення учнів з елементами 
основних професій, необхідних для сучасного агропромислового комплексу, 
їх вимогами до людини, її знань, умінь, навичок і професійно значущих 
якостей. Це можуть бути знання, що формують спосіб дії, знання політехнічні 
(технологічні, технічні тощо), а також якості, які містяться у 
професіограмах суміжних професій. 

Сказане свідчить про те, що визначальним чинником формування 
змісту підготовки учнів до роботи в агропромисловому комплексі в його 
профорієнтаційна спрямованість. Цей чинник вказує на необхідність 
вивчення можливостей учнів та вдосконалення складу навчального 
матеріалу для трудової профільної підготовки учнів з метою їх 
професійного самовизначення. 

Завдяки створений матеріально-технічній базі Круподеринська школа 
стала базовою для здійснення профільного навчання автосправи на рівні 
державних вимог. Крім випускників сусідньої школи, що прибувають до 
нашої школи організовано навчання для окремих груп старшокласників 
сусідніх шкіл, підвезення яких здійснюється у визначені дні. 

Навчальний план і програми призначені для використання під час 
підготовки на право керування автотранспортними засобами категорії  «С». 
Він розроблений відповідно до Закону України «Про дорожній рух» з 
урахуванням вимог «Положення про порядок підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів». Навчальний план і 
програма затверджені Міністерством освіти і науки України, погоджені з 
Міністерством внутрішніх справ України і є документами, які визначають 
необхідний зміст навчання під час підготовки водіїв на право керування 
автотранспортними засобами категорії «С». 

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики проаналізовано та 
скориговано Типові навчальні плани і програми, перевірено наявність переліку 
предметів, а також наявність у кожному предметі розділів і тем, які 
забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом 
кваліфікаційної характеристики. Передбачено, за необхідності, збільшення 
обсягу навчального часу на окремі предмети, консультації збільшення або 
зменшення часу на розділи і теми. 

За скоригованими програмами визначено обсяги навчального часу на 
кожен предмет, години на іспити, консультації та загальний фонд навчального 
часу в годинах, який свідчитиме про термін навчання, необхідний для 
формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою. 

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-прак-
тичних занять становить 45 хвилин, а водіння автомобіля — 60 хвилин, 
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враховуючи час на заміну учнів, підбиття підсумків занять і заповнення 
документів,   

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з предметів «Правила 
дорожнього руху» та «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього 
руху» проводить викладач. 

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуго-
вування автомобіля проводять з навчальною групою викладач разом із 
майстром виробничого навчання. 

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з розділу «Медичне 
забезпечення безпеки дорожнього руху» (предмет «Основи керування 
автомобілем і безпека дорожнього руху») проводить викладач, який має 
медичну освіту. 

За період навчання учні мають вивчити будову і технічне обслу-
говування не менш як однієї марки вантажних автомобілів з карбю-
раторними й дизельними двигунами. 

Практичне навчання водіння автомобіля здійснюється в сітці на-
вчального часу без відриву учнів від інших занять у дні та години, передбачені 
розкладом. Можливе навчання учнів водіння автомобіля поза сіткою 
навчального часу. 

Практичне навчання водіння автомобіля, роботи, пов'язані із щоденним 
технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюються під 
керівництвом майстра виробничого навчання з кожним учнем індивідуально. 
Як правило, протягом дня з одним учнем можна відпрацювати вправи: на 
автотранспорті — не більш як годину, на навчальному автомобілі — не більш 
як дві години, а під час занять, пов'язаних із перевезенням народногос-
подарських вантажів навчальними автомобілями — не більш як чотири 
години. 

Під час виконання вправ з водіння автомобіля учень повинен за годину 
навчання проїжджати на автомобілі близько 20 км шляху. Для цього 
навчальний заклад під час виконання вправ встановлює на кожну з них, з 
урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу 
автомобіля, визначає навчальні маршрути з метою повного виконання 
програм і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за місцем 
їх розташування. 

З метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки 
водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії «С» 
вчителі та інструктори використовують прогресивні форми організації 
навчально-виховного процесу, сучасні форми навчання. 

Школа отримала нові комп'ютери, що дає змогу поглибити техно-
логічне навчання за напрямком «Інформатика».  

Круподеринська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  безкоштовно  
здійснює  підготовку водіїв транспортних засобів категорії  "С" з 1989 
року. За  цей  час створено в  школі  необхідну навчально-матеріальну  
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базу. Обладнано навчальні кабінети: по правилах дорожнього руху  та  
основ  безпеки руху, по будові  та  експлуатації  транспортних  засобів.  

Lля практичного водіння використовується навчальний  автомобіль 
ГАЗ-53А.   

Обладнано дві навчальні лабораторії по будові і по технічному 
обслуговуванню транспортних засобів, майстерню слюсарних робіт. 
Побудовано гараж для навчального автомобіля. Поблизу автокласу 
обладнано майданчик для  практичної їзди, на якому учні одержують 
початкові навички водіння. 

Школа орендує у СТОВ АФ «Дружба» естакаду і майстерню для 
технічного обслуговування автомобілів.  

Автосправу в школі викладає Сербин Юрій Петрович, має стаж 
педагогічної роботи 23 роки. Майстер виробничого навчання Маліченко 
Юрій Іванович, має стаж водія 29 років. Викладач і  майстер  виробничого 
навчання регулярно проходять  курсову перепідготовку, постійно 
працюють над вдосконаленням  своєї майстерності, можуть і вміють 
здійснювати підготовку водіїв  транспортних засобів категорії  "С". 
Заняття з медичної підготовки проводить лікар Яненко Анатолій Іванович. 

Навчальні кабінети для вивчення будови автомобіля обладнані  
комплектом  основних  складових одиниць автомобіля (двигун із 
зчепленням та  коробкою передач, вузли та механізми автомобіля в розрізі, 
окремі деталі), стендами з будови всіх механізмів і систем автомобіля. На 
уроках використовуються таблиці та плакати, демонстраційні стенди: 
робочий цикл двигуна, кривошипно-шатунний і газорозподільний  
механізми,  система живлення, система  мащення,  система  охолодження,   
електрообладнання, рульове керування, гальмівні системи. 

Кабінет з Правил дорожнього руху обладнаний стендами з усіх 
розділів ПДР та з основ безпеки дорожнього руху, моделями світлофорів. 
Є також таблиці, плакати, схеми,   слайди, діафільми, дорожні  знаки, 
додаткові  засоби  інформації, планшети  із  зображенням перехресть і 
площ з круговим  рухом, макети  транспортних засобів   і   дорожніх   
знаків. При вивченні розділу «Проїзд перехресть» використовуються 
електрифіковані стенди. 

При вивченні Правил дорожнього руху та основ безпечного водіння 
використовується комп’ютерний клас. Комп’ютери забезпечені 
програмами з даних розділів та білетами з ПДР. 

Для перевірки і контролю знань застосовуються екзаменаційні білети 
(5 комплектів). 

При вивченні Правил дорожнього руху та будови автомобіля 
викладач та  учні користуються такими посібниками таблицями та 
плакатами.   

За час, що минув від початку підготовки водіїв  транспортних засобів 
категорії "С" на рівні державних  стандартів, підготовлено 226 водіїв. За 
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останні 5 років посвідчення водія одержали 82 учні. В цьому навчальному 
році в 10 класі вивчають автосправу 29 учнів, в 11 класі – 20 учнів. 

 
 

Профільне навчання – веління часу 
О.І. Теремецька,С.Г. Толумний 

Перехід до профільного навчання – це будівництво нової школи, 
магістральний шлях реформи. Профілізація змінює не тільки структуру 
навчального процесу, а й стосунки його учасників і ступінь їхньої свободи 
в ньому. Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній 
школі забезпечує виконання Закону України „Про загальну середню 
освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. №1717 
„Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 
структуру і 12-річний термін навчання”. Вона грунтується на основних 
положеннях Концепції загальної середньої освіти і спрямована на 
реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженою Указом 
Предидента України від 17.04.2002р. №347/2002. 

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти 
в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створює 
сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і 
потреб учнів, для формування у школярів орієнтації та той чи інший вид 
майбутньої професійної діяльності. Профільна школа повніше реалізовує 
принцип ососбистісно орієнтованого навчання. А саме цей принцип є 
домінуючим в роботі колективу нашої школи. 

Завданням профільної освіти учнів старших класів ми вважаємо: 
- підняти соціально-економічну ефективність загальної 

середньої освіти шляхом полегшення входження випускників у ринки 
праці й освіти; 

- посилити інтеграцію освітніх і предметних галузей для 
поліпшення життєвого професійного самовизначення випускників школи; 

- задовольнити запити нашого регіону у кадровому забезпеченні. 
Саме тому в нашій школі близько 20 років впроваджено профільне 

навчання для учнів 10-11-х класів. Відповідно до Концепції профільного 
навчання в старшій школі, затвердженої Рішенням колегії Міносвіти і 
науки України від 25.09.2003р, напрям профілізації – технологічний, який 
включає в себе такі складові: 

- вивчення автосправи; 
- вивчення швейної справи. 
На вивчення автосправи та швейної справи в кожному класі 

відводиться 6 годин на тиждень, згідно навчального робочого плану школи 
та 120 годин навчальної практики. 

Завдяки створеній матеріально-технічній базі школа стала єдиною в 
місті для здійснення профільного навчання автосправи на рівні державних 
вимог (Ліцензія МОН). Вивчення автосправи будується на поєднанні 
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теоретичних знань і практичних навичок учнів. Теоретичну частину 
викладають: 

- Назаренко Григорій Миколайович: спеціальність – учитель 
загальнотехнічних і сільськогосподарських дисциплін; 

- Джежеря Володимир Борисович:  учитель загальнотехнічних і 
сільськогосподарських дисциплін. 

Практичні навчання проводять майстри виробничого навчання. 
Для вивчення автосправи у школі обладнано 4 навчальних кабінети: 

„Будови та експлуатації автомобілів”, „Правил дорожнього руху”, кабінет 
для проведення лабораторно-практичних робіт по будові автомобіля, 
кабінет охорони праці. У них створено всі умови для проведення занять, 
мається таке обладнання та унаочнення: 

- двигун ГАЗ-53 у розрізі; 
- коробка передач ГАЗ-53 в розрізі; 
- задній міст ГАЗ-53 в розрізі; 
- передній міст ГАЗ-53; ГАЗ–66, ЗІЛ-130, КамАЗ; 
- механізм рульового керування автомобіля ЗІЛ-130; 
- карданні передачі автомобілів ГАЗ-53, ГАЗ – 66, ЗІЛ-130; 
- деталі механізмів та систем автомобілів ГАЗ-53-А, ЗІЛ-130, 

КамАЗ  
- та інше згідно програми підготовки водіїв автотранспортних 

засобів категорії „С” 
В кабінетах також знаходяться діючі стенди (паливного насоса, 

карбюратора, системи живлення, гальмові системи та багато інших, а 
також комплекти інструкційно-технологічних карт по будові автомобіля, 
роздатковий матеріал і картки завдання з правил дорожнього руху. 

Для проведення практичних робіт в школі є автомобіль ГАЗ–53-27, 
автотренажер ТМ-5. В своїй роботі вчителі автосправи керуються 
Типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв на право 
керування автотранспортними засобами категорії”С”. Він розроблений 
відповідно до Закону України „Про дорожній рух” з урахуванням вимог 
„Положення про порядок підготовки та підвищення кваліфікації водіїв 
автотранспортних засобів”. 

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-
практичних занять становить 45 хвилин, а водіння автомобіля – 60 хвилин, 
враховуючи час на заміну учнів, підбиття підсумків занять і заповнення 
документів (адже кожен учень має свою особисту залікову книжку, 
завірену директором школи, в яку вписуються його практичні досягнення). 

Курс автосправи включає в себе такі предмети: 
- Будова та експлуатація автомобіля. 
- Правила дорожнього руху. 
- Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху. 
- Охорона праці. 
- Водіння автомобіля. 
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За період навчання учні мають вивчати будову і технічне 
обслуговування не менш як однієї марки вантажних автомобілів з 
карбюраторними й дизельними двигунами, одну марку легкового 
автомобіля. Практичне навчання володіння автомобіля, роботи, пов”язані 
із щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, 
здійснюється під керівництвом майстра виробничого навчання з кожним 
учнем індивідуально. Під час виконання вправ з водіння автомобіля учень 
за годину навчання проїзджає на автомобілі близько 20 км. 

З метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки 
водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії”С” 
вчителі та майстри виробничого навчання використовують прогресивні 
форми організації навчальнор-виховного процесу, сучасні форми 
навчання.  Для розв”язання карток-завдань з правил дорожнього руху на 
уроках використовується комп”ютер, що дає змогу перевірити знання 
більшої кількості учнів. Після 10-ого класу учні проходять 120-годинну 
навчально-виробничу практику. А після завершення вивчення курсу 
автосправи учні отримують посвідчення водія категорії „С”. Багато учнів 
після закінчення школи працюють за обраною спеціальністю. Так, в даний 
час в приватних фірмах по перевезенню пасажирів і вантажів у місті 
Лубнах працюють 187 випускників школи №10. Це свідчить про те, що 
потреба даної професії в регіоні актуальна, і школа з на вірному шляху. 
Кожного року до 10-ого класу ми набираємо учнів з усіх шкіл міста, тому 
що старшокласники бажають, закінчивши загальноосвітню школу, 
отримати водночас і спеціальність. 

Спеціальність, яку отримують дівчата в нашій школі, – швачка. 
Для вивчення швейної справи в школі обладано швейну майстерню, 

в якій є 17 електричних швейних машин і 4 – з ножним приводом, ще 5 
машин з ножним приводом встановлено в кабінеті обслуговуючої праці. В 
швейній майстерні є також стіл для розкрою, 2 прасувальні дошки, 2 
праски, 5 спеціальних ножиць, 1 манекен для жіночої фігури; комплект 
таблиць по моделюванню і конструюванню одягу. 

Вчителі працюють за „Програмами трудового навчання для середніх 
закладів освіти. Профілі: основи кулінарії, основи швейного виробництва” 
(видавництво „Перун”, 1998 рік). За період навчання, який становить два 
роки, дівчата оволодівають як теоретичними знаннями з основ швейного 
виробництва, так і практичними навичками по конструюванню та 
моделюванню одягу, пошиттю виробів. На уроках вчителі знайомлять 
дівчат з основами модельного бізнесу. Традиційними стали виставки 
готових виробів, пошитих старшокласницями на уроках. Дівчата беруть 
активну участь в оздобленні приміщення школи, пошитті пов”язок для 
чергових. Напередодні Дня Святого Миколая щорічно організовується 
виставка-продаж подарункових чобітків, гроші від продажу яких 
поступають до шкільного фонду „Єдина родина”. В минулому 
навчальному році однокласницями були пошиті форми для шкільної 
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команди ЮІР, мантії для святкового вбрання президента школи та 
міністрів. Таким чином, учениці постійно закріплюють отримані 
теоретичні знання на практиці. 

Важлива роль в нашій країні відводиться поступовій підготовці учнів 
до профільного навчання. Починаючи з 1-ого класу, учні знайомляться з 
тими напрямками профільної підготовки, які існують в школі. Так, на 
уроках основ здоров”я та на виховних годинах учнів 1-4 класів вивчають 
Правила дорожнього руху, що необхідне буде для них у старших класах. А 
на уроках трудового навчання вчаться працювати з голкою, ножицями, 
знайомляться з різними видами швів, оздобленням виробів. Для учнів 
середньої ланки працюють гуртки металознавства (керівник Джежеря В.Б.) 
та декоративно-прикладного мистецтва (керівник Піцик К.В.). На заняттях 
гуртка з металознавства хлопці занйомляться з марками металів, з яких 
виготовляються деталі автотранспортних засобів, вчаться самостійно 
ремонтувати деякі деталі, які використовуються в автомобілях. А дівчата 
5-8 класів на заняттях гуртка декоративно-прикладного мистецтва 
знайомляться з різними видами тканини, виготовляють аплікації на 
тканині, вивчають призначення фурнітури та інше. 

З 2004-2005 навчального року в школі відкрито профільний клас з 
поглибленим вивченням окремих предметів за напрямом цивільного 
захисту для учнів, які мають намір після закінчення школи вступати до 
вищих навчальних закладів МНС. Таких класів в Україні 8 (вісім): 
м.Харків – 2, м.Запоріжжя, м.Дніпропетровськ, м.Київ, м.Хмельницький, 
м.Кременчук, м.Лубни. В основу цього профільного класу входять 2-річні 
факультативні заняття, після яких учні отримують свідоцтво про 
закінчення  профільного класу. Це свідоцтво дає право до вступу до 
Університета цивільного захисту України поза конкурсом. (Учень набирає 
на незалежному зовнішньому тестуванні 124 бали, і, при умові здачі 
екзамену з фізичної підготовки, зараховується на безкоштовне навчання 
курсантом). 

Факультативні заняття проходять по 4 години на тиждень, а саме 2 
години з основ пожежної справи та 2 години фізичної підготовки. 

Ці заняття проходять не тільки на базі загальноосвітньої школи, а 
також і на базі Лубенського управління МНС України в Полтавській 
області. Головна задача курсу складається у формуванні знань, що 
дозволяють мати уявлення про пожежну охорону та її можливості при 
гасінні пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, засвоєння основних 
принципів організації управлінської діяльності, підвищення мовного та 
культурного рівнів, ознайомлення з мовними особливостями майбутньої 
професії і базується на знаннях з загальноосвітніх та спеціальних 
дисциплін. 

Основи пожежної та аварійно-рятувальної справи є однією із 
складової частини в підготовці фахівців пожежної справи. В основі 
предмета передбачається вивчення наступних навчальних дисциплін: 
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1. Історія пожежної та аварійно-рятувальної справи. 
2. Психологія професійного самовизначення. 
3. Основи культури спілкування. 
4. Основи цивільного захисту, пожеженої справи та аварійно-

рятувальних робіт. 
5. Структура підрозділів МНС України. 
6. Інформаційне забезпечення діяльності МНС. 
7. Професійне спрямування питання математики. 
8. Основи теорії горіння. 
9. Фізичні основи пожежної безпеки.  
Весь спецкурс базується на факультативних заняттях і орієнтує учнів 

на подальшу самостійну поглиблену роботу з літературою. У даних класах 
велика увага приділяється вивченню математики (5 годин на тиждень), 
фізики (4 години), фізкультури (4 години). На сьогоднішній день цей клас 
є реальною моделлю комплексу „школа-університет”. Тісний зв”язок 
школи та Харківського університету цивільного захисту сприяє створенню 
розвиненої навчально-матеріальної бази і запровадженню нових, 
прогресивніших технологій навчання та виховання, дає можливість 
повноцінно запроваджувати вже сьогодні профільність освіти. Школа 
підтримує також тісний зв”язок з Лубенською СДПЧ-17. З учнями 5-11-х 
класів проводяться екскурсії у пожежну частину, а з учнями 10-П, 11-П 
класів регулярно проводяться заняття з прикладних видів спорту та з 
пожежної безпеки на базі вищеназваної установи. 

Але на цьому не вичерпується робота з профілізації в школі №10. 
Класні керівники постійно проводять роботу з профорієнтації учнів, 
вивчають за допомогою бесід та анкетування схильність учнів до тієї чи 
іншої професії. Адже вибір професії залежить від індивідуальних 
особливостей людини. А це означає, що кожна професія вимагає 
особливих здібностей, тому їх потрібно в собі визначати і розвивати. 
Здібність – це властивість особистості. Від здібностей залежить якість 
виконання діяльності, її успішність і рівень досягнень. Тому вчителі-
предметники та класні керівники всіляко намагаються розвивати в учнів ті 
чи інші здібності, і головне наше завдання – робота з кожним конкретним 
учнем. Так, якщо учень цікавиться технікою, то йому радять після 9-ого 
класу продовжити навчання в школі і вивчати автосправу або вступити до 
Лубенського професійного ліцею, з яким у школи тісні стосунки. Кожного 
року учні нашої школи вступають до ліцею, щоб отримати робітничу 
професію.  

В позакласній роботі класні керівники організовують екскурсії на 
підприємства нашого міста з метою ознайомлення з професіями. Так, під 
час роботи літнього табору відпочинку учні відвідали ВАТ „Лубенський 
молокозавод”, типографію. Для старшокласників проводяться зустрічі з 
представниками Центру зайнятості. Щорічно учні школи відвідують 
ярмарки професій, які організовують міськвиконком та служба зайнятості. 
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Таким чином, профільне навчання в школі спрямоване на набуття 
учнями навичок самостійної науково-практичної діяльності, розвиток їхніх 
інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних 
якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Створено всі умови для 
здобуття профільної освіти, виховання в учнів любові до праці. 

 
 
З досвіду впровадження профільного навчання  

в ЗНЗ міста Комсомольська 
П.І. Хохуля, Л.О. Побіленська 

Підготовка особистостей, які здатні до самовираження, людей 
високоосвічених та культурних, кваліфікованих фахівців можливе завдяки 
переходу до профільного навчання. Концепція профільного навчання 
спрямовано на реальне життєве і професійне самовираження випускників 
шкіл і диференційоване за змістом навчання, у якому враховуються запити 
і професійні плани учнів. 

Концепція профільного навчання в школах м. Комсомольська 
розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", 
Постанови Кабінету Міністрів України "Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін 
навчання". 

Вона ґрунтується на нових положеннях, концепції загальної 
середньої освіти і спрямована на реалізацію Національної доктрини 
розвитку освіти. Так із 2003/2004 навчального року розпочався поступовий 
перехід старшої школи міста на профільне навчання, у загальній структурі 
якою відокремлюються наступні напрямки: 

1) Суспільно-гуманітарний (філологічний, економічний, 
юридичний); 

2) Природно-математичний (фізико-математичний, хіміко-
біологічний, екологічний); 

3)  Технологічний (інформатика, виробничі технології). 
Профіль навчання визначається адміністрацією шкіл міста з 

урахуванням освітніх потреб замовників освіти, кадрових, матеріально-
технічних, інформаційних ресурсів, соціокультурної виробничої 
інфраструктури міста, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих 
планів учнівської молоді. 

Для упровадження технологічного напрямку навчання обрано такі 
форми організації: 

 внутрішньошкільна; 
 зовнішня;  
 профільна. 
Завдання педагогічного колективу профільних класів полягає в тому, 

щоб форми організації навчальних занять відповідали віковим 
особливостям та були підставою при встановленні ключової компетенції 
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випускника в період його навчального професійного та соціального 
самовизначення. 

Зміст профільних предметів реалізується за рахунок варіативної та 
інваріативної складових змісту середньої освіти. 

З 2007-2008 н.р. педагогічний колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 для 
впровадження технологічного напрямку навчання обрано такі форми 
організації: 

- внутрішньошкільна (профільні 10 та 11 кл.); 
- зовнішня (робота бізнес класів Кременчуцького інституту 

Дніпропетровського університету економіки та права та її співпраця з 
гірничим ліцеєм).   

Внутрішньошкільна форма профільного навчання була організована 
за рахунок годин інваріантної частини навчального плану та внаслідок 
уведення курсу за вибором „Дизайн одягу” за рахунок годин варіативної 
частини навчального плану, зовнішня форма профільного навчання дала 
змогу забезпечити втілення профілю „Менеджмент” та частково 
„інформатика” на базі бізнес-класів КІДУЕП, а також профілю 
„Виробничі” технології на базі гірничого ліцею. Таким чином організацію 
профільного навчання за технологічним напрямком в ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 можна відобразити в схемі 

У школі виробничі технології та інформатику викладають 
висококваліфіковані спеціалісти Бараннік А.І. (дизайн одягу) та 
Каплонський Сергій Віталійович (інформатика) у бізнес-класах 
інформатика та менеджмент вивчаються за програмою Кременчуцького 
інституту економіки та права. 

З метою допрофільної підготовки навчання у 8-х класах уведено курс 
„Креслення”, а також здійснено поділ класів на групу на уроках трудового 
навчання за рахунок годин варіативної частини навчального плану. 

Учні допрофільних і профільних класів технологічного напрямку-
постійні учасники ярмарків, виставок. У школі успішно реалізується 
проект „Національно-патріотичне виховання молоді через започаткування 
щорічних фестивалів активісти шкільних музеїв „Український дивограй”, 
де задіяні учні гуртка „Український дивограй”, яким керує Бараннік А.І. 

Профіль 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особливо плідною є співпраця з Кременчуцьким інститутом 

економіки та права, центр довузівської підготовки якого вже 8 років 

менеджмент 

інформатика 

виробничі 
технології 

Бізнес-класи 

профільні 10, 11 

предметні гуртки, 

гірничий ліцей 
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працює на базі школи. Протягом останніх 3-х років 61 випускник школи 
продовжує навчання в КІДУЕП. 

Дає результати й співпраця з гірничим ліцеєм м Комсомольська. 56 
випускників 11-х та 9-х класів протягом років вступили до професійно-
технічних навчальних закладів. 

Педагогічний колектив школи № 2 направляє свою діяльність на 
виявлення задатків і здібностей кожної дитини, формування цілісних 
орієнтацій, задоволення інтересів і потреб учнів. Зокрема вивчено запити 
школярів та їх батьків через анкетування. За результатами анкетування 
було зроблено висновки, що  найбільша кількість учнів  виявила бажання  
вивчати технічне креслення і швейну справу. З 2003-2004 н. р. в школі 
почали формувати групи за цими профілями. Школа забезпечена 
педкадрами. Швейну справу і технічне креслення  викладають вчителі 
Хохуля С.П. і Шахман Ю.М.  

Профільна група з предмета креслення протягом навчального року 
розглядає такі основні розділи як технічне креслення, будівельне 
креслення. Учні виконують креслення деталей, складальні креслення, а 
також розробляють технічну документацію для будівництва житлового 
будинку.  

Профільна група з швейної справи протягом навчального року 
вивчає такі розділи,  як конструювання, моделювання та пошиття  
поясного виробу.  

Більш здібні учні беруть участь у шкільних та міжшкільних 
виставках.  

Кожен варіант навчального плану гімназії ім. В.О. Нижниченка в 5-
11 класах розроблений і реалізується згідно нахилу класу та 
індивідуальних здібностей учнів з обов'язковими та вибірково-
обов'язковими предметами варіативної частини. Починаючи з 8 класу, 
навчально-виховна робота диференціюється за трьома напрямками: 

- суспільно-гуманітарний; 
- природничо-математичний. 
Кожен з профілів передбачає додаткове виділення часу на вивчення 

профілюючих предметів. Крім цього працюють курси за вибором як 
профільного спрямування так і загальнокультурного змісту. 

Всі профілі готують випускників до вступу у ВНЗ України, але перш 
за все до ХАІ, КиМУ. 

Гімназія співпрацює з Інститутом проблем виховання АПН України 
(з лабораторією художньо-естетичного виховання), Центральним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України, Харківським 
національним аерокосмічним університетом імені М.Є. Жуковського, 
Київським Міжнародним університетом, Гете інститутом. 
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Карта профілізації навчального закладу: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Економічна освіта в гімназії розвивається за рахунок програми 

"Джуніор Ечівмент Україна". Робота за даною програмою дала можливість 
створити п'ять студентських компаній, які брали участь у Всеукраїнських 
змаганнях, а студентська компанія "Елегія" посіла І місце. 

Протягом останніх трьох років профільним навчанням учнів старшої 
школи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 була охоплена слідуюча кількість учнів: 

Профіль 2006/2007 н.р. 2005/2006 н.р 2004/2005 н.р
суспільно-гуманітарний 
(іноземна філологія 

90 97 119 

Технологічний 59 71 76 
Для організації суспільно-гуманітарного напрямку, профіль – 

іноземна філологія використовуються Типові навчальні плани 
спеціалізованої загальноосвітньої школи з навчанням мовами 
національних меншин і поглибленим вивченням іноземних мов 
(перехідний). Поглиблене вивчення іноземної мови забезпечується не 
тільки за рахунок більшої кількості годин, а й за рахунок спецкурсів: 
країнознавство, курсів гідів-перекладачів, ділове мовлення, література 
Англії та США. Кожного року учні школи стають переможцями та 
призерами міських та обласних олімпіад з англійської мови. 

Участь в обласних олімпіадах 
 2006/2007 н.р. 2005/2006 н.р 2004/2005 н.р 

Англійська мова 1 учень 
(ІІІ місце на 
обласній олімпіаді)

4 учні 
(2 учні - ІІІ місце 

на обласній 
олімпіаді,

 2 учні - ІІ місце на 
обласній олімпіаді)

3 учні 
(2 учні - ІІІ місце 

на обласній 
олімпіаді,

1 учень - ІІ місце 
на обласній 
олімпіаді)

Кадри 

і

Матеріальна 

б

Комсомольська 

гімназія імені В.О. 

Подолання розриву між 
шкільними і 
Вузівськими 
програмами 

ВНЗ 
Кадри вчителів 
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Учні школи кожного року стають переможцями конкурсу-захисту 
наукових робіт МАН з англійської мови. 

В 2005/2006 н.р. Філімоненкова Ольга посіла ІІІ місце в обласному 
етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН. 

В 2006/2007 н.р. школа обрала в технологічному напрямку 
навчальний профіль – інформатику. 

Протягом 3-х років на базі школи працюють центри довузівської 
підготовки учнів до вступу в ВНЗ України, а саме: до Дніпропетровського 
Національного університету  залізничного транспорту ім. Лазаряна та до 
Полтавського університету споживчої кооперації. В рамках роботи центрів 
двічі на рік з учнями 11-х класів проводяться зустрічі з науковцями, 
працівниками ВУЗів, де учні більш детально знайомляться із 
спеціальностями, специфікою навчання в ВНЗ. Для учнів та їх батьків, які 
відвідують курси від Дніпропетровського Національного університету 
залізничного транспорту проводяться зустрічі з провідними спеціалістами 
Полтавського ГЗК, де про обрані спеціальності, специфіку роботи 
розповідають досвідчені фахівці. Учні школи в квітні, березні відвідують 
дні відкритих дверей, де мають можливість здавати пробні іспити, як на 
контрактні місця, так і на місце державного замовлення. 

Після закінчення роботи центрів довузівської підготовки учні в 
травні здають попередні іспити до вступу в ВНЗ. В школі діє наукове 
товариство ”Discovery”, де учні з початкової школи знайомляться з 
елементами написання наукових робіт, під керівництвом досвідчених 
вчителів. Кожного року проводиться шкільний етап захисту конкурсу 
робіт МАН для учнів початкової, середньої та старшої школи. Найкращі 
роботи представляються на міському та обласному етапі конкурсу захисту 
робіт МАН. 

З 2003 по 2007 навчальні роки навчальний профіль – виробничі 
технології здійснювався на базі гірничого та будівельного ліцеїв міста, де 
була створена відповідна матеріальна база і навчання учнів проводили 
кваліфіковані спеціалісти цих закладів. 

Важливу роль у роботі навчально-виховного комплексу 
ім. Л.І. Бугаєвської відіграє технологічний напрямок профілізації, який 
реалізується через профіль виробничих технологій. Вчителі, що 
викладають у класах цього профілю, входять до складу методичного 
об'єднання вчителів трудового навчання, креслення, образотворчого 
мистецтва та ОБЖ. 

Нині методичне об'єднання працює над проблемними питаннями: 
 Впровадження проектно-технологічної методики навчання. 
 Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання. 
 Інтеграція предметів технологічного напрямку як основа 

формування системного уявлення про техногенне середовище. 
 Поглиблення профорієнтаційної роботи в процесі викладання 

предметів технологічного напряму та проведення позакласних заходів. 
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Учні профілю виробничих технологій НВК ім. Л.І. Бугаєвської 
активні учасники міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів. Учениця 
Марченко О.А. Петруша Євгенія стала переможцем обласного та 
Всеукраїнського туру конкурсу "Ідея соборності України". У цьому ж році 
пошуковий загін "Оберіг" під керівництвом Марченко О.А. став 
переможцем міського та лауреатом обласного конкурсу Всеукраїнської 
туристсько-краєзнавчої експедиції "Краса і біль України" за напрямом 
"Свята спадщина". Учениця Очередник Т.В. Красільнікова Юлія брала 
участь у міському конкурсі малюнків "Краплина чистої води" і отримала 
премію у сумі 75 грн. Кошма Анастасія посіла І місце у конкурсі плакатів 
"Бережи природу". Зельова Ярослава за участь у конкурсі "Ескіз міської 
клумби" була нагороджена поїздкою в Устимівський дендропарк. 

Щорічно під керівництвом учителів методичного об'єднання учні 
беруть участь у міських та обласних олімпіадах, захищають науково-
дослідницькі роботи в МАН. У 2007 році учениця Загарової О.А. Жук 
Ганна посіла І місце в міській олімпіаді з трудового навчання, у 2006 
Гунченко Яна стала переможецем міської олімпіади під керівництвом 
Манько І.В. У 2001 році Приходько Дмитро посів ІІ місце в обласній 
олімпіаді з трудового навчання, у 2006 – Кузьмін Сергій – ІІІ місце 
(вчитель Рашин І.А.). Учениці Марченко О.А. займаються науково-
дослідницькою роботою. Декілька років поспіль вони є призерами 
обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН: 
2003/2004 н.р. – Петруша Євгенія (9 кл., ІІІ місце), 2004/2005 н.р. – 
Петруша Євгенія (10 кл., ІІ місце), Рубан Тетяна (10 кл., ІІІ місце); 
2005/2006 н.р. – Петруша Євгенія (11 кл., ІІ місце), Рубан Тетяна (11 кл., ІІ 
місце).  

Щороку в НВК ім. Л.І. Бугаєвської на високому організаційному та 
методичному рівнях проводиться предметна декада силами вчителів 
трудового навчання, креслення та образотворчого мистецтва. У процесі 
різноманітних заходів учні розв'язують конструкторсько-технологічні 
завдання, безпосередньо зв'язані з виготовленням різних виробів, водночас 
вони творці і винахідники, успішне поєднання навчального процесу з 
продуктивною працею підтверджується систематичними виставками-
ярмарками. Цьому сприяє і робота гуртків: "Юний столяр" (кер. 
Рашин І.А.), "Пензлик" (кер. Очередник Т.В.) та учнівського об'єднання 
"Виготовляємо роботи з бісеру" (кер. Марченко О.А.). Керівником 
методичного об'єднання, координатором довузівської та професійної 
освіти щорічно організовуються екскурсії у професійні ліцеї та технікум 
міста, поїздки в НГУ та ПДПУ ім. В.Г. Короленка з метою проведення 
профорієнтаційної роботи через спілкування з викладачами вузів та 
ознайомленням з матеріально-технічною базою. Психологом та 
психологічною службою навчального закладу проводиться діагностика 
профільних інтересів учнів 1-х, 4-х, 7-х, 9-х класів з метою виявлення 
професійно значущих якостей особистості кожного учня та даються 
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рекомендації учням і їх батькам щодо вибору профілю навчання та 
професії в майбутньому. 

Профільне навчання ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 організовано згідно з 
Концепцією профільного навчання з метою реалізації природних нахилів 
учнів і розвитку їх здібностей. 

Розподіл учнів за профілями навчання проводився за результатами 
рейтингового відбору, який здійснювався згідно з «Положенням по 
визначенню рейтингу навченості та участі учнів в олімпіадах,  конкурсах 
МАН і просвітницьких змаганнях», затвердженим рішенням ради школи 
від 28.12.2004 року та заявами батьків про визначення  профілів навчання. 
Потреба та нахил учнів вивчались шляхом діагностики, анкетування учнів 
та їх батьків. В школі проводилась профорієнтаційна робота, аналізувались 
потреби та замовлення ринку праці, організовувались  екскурсії до 
професійних ліцеїв, до міського центру зайнятості. 

Профільне навчання в класі технологічного напряму  організовано на 
базі школи. Учні вивчають курси «основи інформатики» та «кулінарія». 

В 8-9 класах у 2006-2007 навчальному році організовано 
допрофільне навчання. З метою підготовки учнів до свідомого вибору 
технологічного напрямку профілізації в старшій школі в 8-9 класах 
введено додаткові години креслення, основ підприємницької діяльності, 
основ екології та факультатив «Вибір професії». 

Аналіз успішності вихованців профільних класів свідчить по 
свідомий вибір профілів навчання. Учні беруть участь в олімпіадах, є 
членами шкільного наукового товариства «Тріада». 

Учні 9-х класів щороку стають призерами і переможцями міських 
олімпіад з трудового навчання: 
Предмет 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Технічна праця І місце ІІ місце ІІ місце ІІ місце 
Обслуговуюча праця І,ІІ місця - - - 

Учні профільних класів вступають до ВУЗів за обраними профілями. 
У 2007 році із 29 випускників класу технологічного профілю 14 

обрали технічні ВУЗи (12 навчаються в Полтавському технічному 
університеті. У цьому навчальному році 10 учнів 11 класу планують 
вступати до технічних ВУЗів. 

Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками 
навичок самостійної, науково-практичної роботи, дослідницько-наукової 
діяльності, розвиток технічних, інтелектуальних, творчих, соціальних 
якостей, прагнень до саморозвитку, самоосвіти та самореалізації. 

У місті діє Програма профільного навчання, яка створена для 
забезпечення виконання Закону України "Про загальну середню освіту", 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 717 "Про 
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру, 
12-річний термін навчання". В її основу покладені основні положення 
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Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням 
колегії Міністерства освіти і науки України від 25.03.2003 р. № 10/13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма розроблена з урахуванням існуючого в Україні, місті та 

навчальних закладах міста досвіду організації  профільного навчання. 
Ефективність функціонування будь-якої системи, в тому числі і 

профільного навчання залежить від оптимізації її структури, підсистем, 
структури ланок та взаємозв'язку між ними. 

Основними підсистемами профільної освіти є загальноосвітня 
школа, професійні ліцеї та вузи з їх довузівською освітою. Всі ці 
підсистеми мають свою достатньо узагальнену мету, зміст і спрямованість 
до вдосконалення педагогічного процесу кожної із систем автоматично. 

У зв'язку з підвищенням вимог до старшої школи, із зростанням 
потенціальних можливостей її випускників, у старшій школі складаються 
більш сприятливі умови для всебічного, гармонійного та розумового 
розвитку випускника з його життєвим та професійним самовизначенням. 

Координаційна рада з профільного навчання та координатори з 
довузівської та професійної освіти. 

Програма профільного навчання загальноосвітніх навчальних 
закладів міста спрямована на реалізацію таких напрямів та профілів: 

При організації профільного навчання враховано: 
• Наявність матеріального та кадрового забезпечення; 
• Індивідуальні здібності та інтереси школярів; 
• Діагностичних і психологічних обстежень учнів; 

• Потреби регіону. 
 

Основні напрями профілізації 

Суспільно-
гуманітар. 

Природничо-
математич. 

Технологічн
ий 

Художньо-
естетичний 

Спортивн
ий 

Навчальні 
профілі: 

філологічний; 
історико-
правовий; 
економічний 

Навчальні 
профілі: 

фізико-
математични
й; 
біологічний; 
географічний; 
медичний; 
 

Навчальні 
профілі: 

інформатика; 
виробничі 
технології; 
проектування 
і 
конструюван
ня; 
менеджмент 

Навчальні 
профілі: 

музичний; 
образотворчий; 
хореографічни
й; 
театральний 

Навчальні 
профілі: 

атлетика; 
гімнастика; 
спортивні 
ігри; 
туризм 
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Організація профільного навчання 
 (на прикладі Гребінківської гімназії Полтавської області) 

В.О. Щербак 
Недостатній професійний рівень значної частини населення нашої 

держави знижує її конкурентоздатність на світовому ринку і впливає на 
рівень соціальної стабільності. Сьогодні є потреба не просто у 
професіоналах вищого ґатунку, а в людях, в яких органічно поєднується 
майстерність робітничих професій з умінням використовувати багатство, 
накопичене світовою культурою 

Проблема максимального розкриття потенціалу кожної людини, її 
розвитку, самореалізації, пов'язана насамперед з якістю функціонування 
системи освіти. 

Тому на формування єдиної життєвої, світоглядної, наукової, 
культурної та професійної компетентності учнів, що має забезпечити їх 
подальше самовдосконалення та самореалізацію, і спрямоване профільне 
навчання. 

Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який 
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і та 
створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 
змісті, структурі та організації навчального процесу [3]. 

Воно спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної 
науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх 
інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних 
якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 

Профільна освіта 

Внутрішкільна Зовнішня 

- МАН; 
- предметні гуртки; 
- профільні класи і  
гуртки 

- бізнес-класи Кременчуцького 
інституту Дніпропетровського 
університету економіки та права; 
- Національний гірничий університет; 
- Полтавський державний педагогічний 
університет ім. В.Г. Короленка; 
- Національна металургійна академія; 
- Кременчуцький державний 
політехнічний університет; 
- Харківська академія міського 
господарства; 
- Харківська авіаційна академія 
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Профільне навчання ґрунтується на принципах розподілу учнів за 
рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і 
нахилами; варіативності й альтернативності освітніх програм, технологій 
навчання і навчально-методичного забезпечення; наступності та 
неперервності між допрофільною підготовкою і профільним навчанням; 
гнучкості змісту і форм організації профільного навчання; забезпечення 
можливості зміни профілю та виявлення здібностей учнів з метою їх 
обґрунтованої орієнтації на профіль навчання. 

Профільне навчання визначається як добором предметів, так і їх 
змістом. Профіль навчання складають базові дисципліни, профільні 
предмети та курси за вибором. 

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову 
змісту середньої освіти і є обов'язковими для всіх профілів. 

Профільні загальноосвітні предмети - це цикл предметів, які 
реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони 
обов'язкові для учнів, які обрали даний профіль навчання. Особливістю 
профільних предметів є більш глибоке і повне опанування понять, законів, 
теорій, передбачених стандартом освіти; широке використання знань із 
споріднених предметів; застосування активних методів навчання, 
організація дослідницької, проектної діяльності учнів. Профільні предмети 
забезпечують також прикладну спрямованість навчання за рахунок 
інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах 
діяльності, в тому числі і професійній. 

Курси за вибором входять до складу профілю навчання і спрямовані 
на поглиблення і розширення змісту профільних предметів або 
забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації 
навчання. 

Для організації профільного навчання потрібна підготовча робота. 
Передусім потрібно враховувати бажання і думки учнів, їхніх батьків та 
вчителів. Організація   профільного навчання, коли враховується бажання 
учня, думка батьків і вчителів, дає можливість: 

а) здійснювати диференційоване навчання учнів (приміром, у 
Гребінківській гімназії ось уже кілька років актуальними для учнів є два 
профілі: фізико-математичний та філологічний); 

б) більш глибоко розвинути здібності учнів, їхні нахили; 
в) забезпечити якісні знання з профільних дисциплін на рівні 

сучасних вимог; 
г) підготувати ринково конкурентноздатного випускника; 
ґ) підготувати учнів до навчання у вузах І-ІІ та III-IV рівнів 

акредитації відповідних напрямів( наприклад, у класах філологічного 
профілю Гребінківської гімназії разом з англійською мовою вивчається 
німецька (друга іноземна) мова, що характерно для вузів філологічного 
профілю, а також курси за вибором «Основи риторики» та «Вступ до 
мовознавства», які вивчаються на І-ІІ курсах філологічних факультетів у 
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вузах III-IV рівнів акредитації); д) випускники реально підготовлені до 
професійної діяльності. 

Крім того, для впровадження профільного навчання необхідне 
психодіагностичне забезпечення навчального процесу. Адже в період 
формування допрофільних і профільних класів особливо актуальною стає 
проблема самовизначення підлітка. Відомий психолог Еріксон упровадив у 
психологію термін «Я - ідентичність», який означає самоототожнення та 
безперервність розвитку свого «Я» протягом життя. Період 13-18 років 
учений вважає стадією розвитку, коли підліток аналізує накопичений 
життєвий досвід і здійснює вибір домінуючої сфери діяльності [5; 11]. 

Профільне навчання пов'язане   з деякими проблемами, рішення яких 
не завжди залежить від директора та адміністрації школи. Це такі явища, 
як: 

відсутність підручників для профільних класів, немає 
альтернативних підручників; 

недостатня матеріальна, а особливо методична база; видання 
рясніють модними формами роботи, відомими методами, а практичних 
методик немає; 

матеріальна база шкіл без зв'язку з вузами недостатня для успішної 
реалізації задач навчального плану для профільних класів; 

слабка база шкільних бібліотек, недостатня кількість або відсутність 
деяких видів довідкової й енциклопедичної літератури, що не дає змоги в 
рамках школи здійснювати на достатньому рівні самоосвітню роботу як 
учням, так і вчителям; 

відсутні електронно-комп'ютерні програмні засоби; 
обмеження світогляду учнів знаннями з профільних предметів і 

поява недостатньої уваги до вивчення інших предметів; 
збільшення навчального навантаження на учнів. 
Організація профільного навчання потребує залучення різного роду 

ресурсів - фінансових, матеріальних та людських. 
Але оскільки у наш час з фінансовими та матеріальними ресурсами 

скрутно, - відсутні кошти, методична та навчальна література, 
матеріально-технічне забезпечення, - ключовою фігурою все-таки при 
впровадженні профільного навчання залишається не хто інший, як учитель. 

У цьому разі на плечі педагогів загальноосвітніх навчальних закладів 
лягає велика кількість проблем, які потрібно неодмінно вирішувати: 

- здійснення інноваційних підходів до змісту навчання; 
- запровадження нових форм організації навчально-виховного 

процесу; 
- створення бази для виконання практичної частини навчальних 

програм; 
- співпраці з вищими навчальними закладами; 

- створення фонду навчально-методичних посібників для навчання 
учнів профільних класів [6]. 
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Слід також зупинитися на допрофільній підготовці, яка 
розпочинається з 8-9 класів з метою професійної орієнтації учнів, 
сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. 
Формами її реалізації є введення курсів за вибором та поглиблене вивчення 
окремих предметів на диференційованій основі. 

Ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої 
діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи [7]. 

На цьому етапі психологічний супровід є найнеобхідніший, оскільки 
перед практичним психологом постають завдання: для створення 
однорідних за підготовленістю та інтересами класів та груп проведення 
профконсультаційна психодіагностика з метою визначення професійних 
інтересів і якостей школярів, які протягом цього проміжку часу можуть 
суттєво змінюватися, визначення та усунення «каменів спотикання» при 
вивченні певних предметів тощо. 

Крім того, важливою передумовою ефективності профільного 
навчання є позакласна робота з окремих предметів. Форм роботи є безліч: 
наукові товариства учнів, Мала академія наук, предметні олімпіади, 
конкурси, гуртки, змагання тощо. Як приклад можна привести літературну 
студію «Ліра», яка функціонує при Гребінківській гімназії. Основною 
метою літературної студії є розвиток творчих нахилів та обдарувань учнів, 
схильних до «спроб пера». Очолює студію уже багато років учитель-
методист Устіловська Тетяна Олексіївна. Літературну студію «Ліра» 
відвідує близько ЗО учнів і не тільки тих, що навчаються у класах 
філологічного профілю. Контингент студії - різновіковий. Під час засідань 
студії учні діляться своїми творчими здобутками, обговорюють їх, а 
керівник гуртка регулярно забезпечує зустрічі учнів з письменниками, які 
мешкають у Гребінківському районі (Л. Пономаренко, М. Нетеса, Ганна 
Горобець та ін.). 

Як елемент профільного навчання у гімназії також проводяться 
засідання гуртка інформаційних технологій, очолюваного учителем 
Степанцем Петром Андрійовичем, на яких учні здобувають навички 
програмування та роботи з різноманітними комп'ютерними програмами. 

Таким чином, профільне навчання спрямоване на створення нової 
системи щодо формування освіченої, творчої особистості, а також 
забезпечення умов для найповнішого розкриття її здібностей, задоволення 
освітніх потреб. 

Профільне навчання передбачає врахування освітніх потреб, нахилів 
і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників 
відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за 
рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання. Воно 
спрямоване на формування єдиної життєвої, світоглядної, наукової, 
культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх 
подальше самовдосконалення та самореалізацію. 
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Профільному навчанню, яке є ефективним і запровадженню якого 
заважають окремі проблеми, пов'язані з фінансуванням, передує велика 
підготовча робота. Це і психологічний супровід, і допрофільна підготовка, 
і робота з батьками. Базові загальноосвітні предмети, профільні 
загальноосвітні предмети, курси за вибором а також різні форми 
позаурочної роботи є невід'ємними елементами результативності 
профільного навчання. 
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Організація профільного навчання в старших класах у 
Великокринківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Глобинської районної ради Полтавської області 
І.О. Вівтоніченко 

Мільйонам людей часто в житті доводиться задумуватися над 
вибором свого професійного майбутнього – яку професію обрати, якою 
роботою займатися, наскільки знання, навички, особисті якості 
співвідносяться з вимогами до бажаної професії.  

Як правило, ці питання постають перед учнями старших класів,  бо 
саме в цьому віці людина вибирає свій подальший шлях . 

Важливим фактором професійного самовизначення старшокласників 
є  соціальне оточення, професії батьків та інших членів родини , а вже 
потім – можливості подальшого працевлаштування . 



 
 

154

Найбільш розповсюдженими мотивами вибору професій є інтерес до 
спеціальності, рекомендації батьків, вчителів, знайомих, розуміння 
суспільної значущості професії , збіг обставин , бажання мати вищу освіту. 

У сучасних документах паро освіту( Закон « Про загальну середню 
освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. «Про 
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 
12-річний термін навчання», Національна доктрина розвитку освіти 
України ) визначено такі вимоги суспільства до особистості : бути 
самостійною, мати усвідомлену громадянську позицію, толерантно 
ставитися до життєвих принципів інших людей , розвивати функціональну 
грамотність. Саме в старшій школі ці вимоги мають знайти своє втілення 
як результат освіти старшокласників: уміти здійснити вибір; докладати 
зусиль і досягати успіху в обраному напрямі діяльності ;оволодіти 
сучасними технологіями роботи з інформацією. Ключовими 
компетенціями сучасного випускника школи є: уміння аналізувати 
отриману інформацію, уміння критично оцінювати свої в чинки  , здатність 
використовувати знання в різних життєвих ситуаціях, володіння 
комунікативною та загальнолюдською культурою, здатність приймати 
нестандартні рішення , вміння виходити  з конфліктних ситуацій , уміння 
використовувати здобуті знання для професійної, суспільної та особистої 
реалізації, уміння бути конкурентноздатним  і мобільним у сучасному 
суспільстві. 

Кардинальні зміни, що відбуваються сьогодні у всіх сферах 
суспільного життя , а саме зміни соціальних пріоритетів, моральних норм 
зумовили і певні зміни у галузі освіти. У державних документах, які 
стосуються освіти висвітлено нові підходи до організації освіти в старшій 
школі. Вона має функціонувати як профільна. Це має створити сприятливі 
умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб 
школярів, формування у них орієнтацій на певний вид майбутньої 
професійної діяльності. Профільна школа покликана реалізувати принцип 
особистісно зорієнтованого навчання, що значно розширює можливості 
учня у виборі професії. 

Національна доктрина розвитку освіти підкреслює важливість « 
створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 
громадянина України…». 

Формування потреби і здатності до самовизначення відповідно до 
інтелектуальних можливостей особистості, підготовка людей високої 
освіченості та культури , кваліфікованих працівників можливі в наш час 
завдяки переходу до профільного навчання, спрямованого на реальне 
життєве і професійне самовизначення випускників школи. 

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, що 
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів  і 
створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення. Метою профільного навчання є створення 
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умов для диференціації навчання , врахування та забезпечення подальшого 
розвитку інтересів . нахилів та здібностей учнів у тій сфері діяльності, з 
якою вони пов’язують вибір майбутньої професії. 

Профільне навчання передбачає організацію навчання , за якою зміст 
однієї освітньої галузі учні вивчають глибше і ширше, ніж передбачено 
складовою змісту загальної середньої освіти. Це забезпечено збільшенням 
5кіль кості навчальних годин на вивчення відповідних предметів галузі, а 
також введенням курсів за вибором, спецкурсів та факультативів за 
рахунок варіативної частини навчального плану. 

У Великокринківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Глобинської районної ради профільне навчання у старшій школі було 
введено у 2004 році. 

Таке рішення адміністрації школи було покликане до життя  не лише 
вимогами сьогодення , а й бажанням дати нашим випускникам такий 
рівень знань , щоб вони могли бути конкурентноспроможними при вступі 
до вищих навчальних закладів. 

Мета профільного навчання в школі – задоволення освітніх та 
професійних потреб учнів  та розвиток їхніх здібностей у певній галузі 
пізнавальної та практичної діяльності. Завдання , що ми ставимо перед 
собою : задоволення освітніх потреб учнів, розвиток їхньої творчої 
самостійності, формування ціннісних орієнтацій, створення умов для 
подальшої професійної підготовки, вибору професії. Форми організації 
навчальної діяльності : поглиблене вивчення предметів, введення курсів за 
вибором, співпраця з центром  зайнятості , участь у районних та обласних 
учнівських олімпіадах, участь в роботі МАН , робота педколективу щодо 
профорієнтації випускників. 

Напрями профілізації в старшій школі : 
- Філологічний ( навчальний профіль – українська філологія) 
- Природничий ( навчальний профіль – хіміко – біологічний) 
- Фізико – математичний. 
Робочий навчальний план для 10-11 класів реалізує завдання для 

розвитку творчої обдарованості, озброює знаннями понад державний 
мінімум з обраного профілю.  

З метою розширення знань з профільних предметів, формування 
свідомого громадянина, опанування культури спілкування, уявлень про 
основні інформаційні процеси введено такі курси за вибором : риторика, 
ділове українське мовлення, основи програмування «НТМЛ» , 
розв’язування рівнянь, «побудова графіків функцій», основи екологічних 
знань, «Розв’язування задач з хімії». 

Обрати правильно профіль – справа досить непроста. Передусім 
необхідно добре знати свої нахили і здібності. Тому реалізація 
профільного навчання неможлива без належної підтримки психологічної 
служби, без діагностики і конкретних рекомендацій. Для діагностики 
професійного спрямування старшокласників практичний шкільний 
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психолог та класні керівники використовують анкетування учнів, 
проводять бесіди з батьками, діагностують наявність в учнів відповідних 
навичок.  

Мікродослідження методом анкетування дозволяє вивчити наявність 
готовності до вибору професії, яка характеризує внутрішню усвідомленість 
самого факту вибору й визначеність професійних інтересів : що учень знає 
про свою професію, як може оцінити свої здібності, знання про фізичні та 
психологічні вимоги обраної професії. 

Комплексна діагностика, яку використовує практичний психолог в 
роботі з учнями 8-9класів, створена для надання активної допомоги  учням 
при реалізації мети самопізнання, саморозвитку та допомоги при 
визначенні майбутнього профілю навчання. Блок методик застосовується з 
метою діагностики готовності учнів до успішного навчання за певним 
профілем. Методики дозволяють учням отримати необхідну кількість 
інформації про себе, достатню для здійснення усвідомленого вибору 
профілю подальшого навчання, для здатності оцінювати власні дії, 
можливості, індивідуальні психологічні особливості. 

В своїй роботі психолог використовує наступний блок методик: 
1. Теппінг – тест « Визначення типу нервової системи». Дана 

методика дає можливість визначити рівень мобільності та силу нервової 
системи. 

2. «Шкільний тест розумового розвитку» , призначений для 
визначення рівня розвитку мисленнєвих операцій. 

3. Тести «Тип мислення» та « Розвиток творчого мислення».За 
допомогою цих методик учні дізнаються , наскільки вони вміють 
видумувати, фантазувати, розв’язувати  нові задачі, дізнаються про 
переважаючий тип мислення. 

4. Диференційно-діагностичний опитувальник Клімова , що дозволяє 
учням визначити, залежно від особливостей основного предмету праці, дот 
якого типу професій належить переважаюча кількість відповідей. 

Протягом комплексної психологічної роботи по профілізації учні 
враховують розвиток здібностей, свої інтереси, можливості. Аналізуючи 
результати тестування, переважна більшість учнів замислюється над 
свідомим вибором майбутньої професії та свідомо вибирають профіль 
навчання. 

 
 

Педагогічні ідеї А.Макаренка про трудове виховання у профільному 
навчанні 

В.О. Берданова  
А.С. Макаренко вказував, що у трудовому вихованні треба розрізняти 

дві взаємопов’язані сторони: одна – формування умінь і навичок працювати, 
друга – виховання любові і поваги до праці. Він прийшов до важливого 
висновку, що праця сама по собі є нейтральною, не виконує виховних 
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функцій, а формує лише звичку до трудових зусиль. Був переконаний, що 
праця може стати позитивним елементом виховання лише за умови, коли 
вона має на увазі створення якихось цінностей. Навіть навчальна праця 
повинна виходити з уявлення про надбання, які вона може створити. Він 
розрізняв звичку трудового зусилля від уміння творчо розв’язувати трудові 
завдання. Для творчої праці потрібно поєднувати фізичні і розумові сили. 
Прийшов до ідеї про органічне поєднання навчання з продуктивною працею 
дітей, у своїх закладах першим у світі у повній мірі реалізував її.  

А.С. Макаренко був прихильником виробничої (сільськогосподарської і 
промислової) праці, вважав, що лише в такій праці виробляється правильний 
характер людини, виховується відповідальність за свою роботу, яка є 
частиною загальної колективної праці. У своїй виховній діяльності 
використовував й інші види дитячої праці: самообслуговуюча, реміснича, 
безкоштовна суспільно-корисна у порядку шефства і ін.  

Щоб праця здійснювала правильний виховний вплив на дітей, вона, на 
думку А.С. Макаренка, повинна бути посильною, результативною, 
осмисленою, творчою, педагогічно доцільною, колективною.  

Головна особливість виробничого навчання у Божківському НВК як 
засобу трудового патріотичного виховання є систематична участь учнів у 
виробничій праці. Однак це не виходить, що участь учнів у виробничій праці 
– це і є трудове патріотичне виховання. Сутність праці як засобу виховання 
не тільки в тім, яке місце він займає в житті учня, але й у тім (і це головне!), 
яке відношення праця має до положення учня в колективі, який він носить 
характер, які ті відносини, у які вступає учень у процесі праці. 

Формування початку відносин до праці, поваги до колективу, уміння 
підкорити своє поводження інтересам колективу, вироблення характеру, 
подолання егоїзму, індивідуалізму, почуття помилкового товариства – усе це 
відбувається лише в процесі праці, здійснюваного у визначених умовах, 
спеціальним образом організовано.  

Неодмінною умовою високої виховної ефективності праці є розуміння 
учнями його суспільної значимості. Учень повинний усвідомлювати, що його 
труд представляє визначену суспільну цінність, суспільну значимість. Якщо 
учні не бачать, що їхня робота приносить користь людям, колективу, 
суспільству, у них пропадає всяке бажання трудитися, вони працюють по 
примусі. А така робота неминуче викликає нудьгу, байдужість, негативне 
відношення. 

Усвідомлення учнями суспільної корисності своєї праці в значній мірі 
визначається їхнім інтересом до праці, що має велике значення трудовому 
вихованні. Інтерес як умова трудового виховання включає інтерес до 
професії, до конкретної роботи, до праці взагалі (працьовитість). 

Інтерес, повага до професії – найважливіша рушійна сила навчання 
учнів взагалі і виробничого зокрема. Якщо учень не упевнений у 
правильності вибору професії, не зацікавлений в успішному освоєнні її, якщо 
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в нього відсутні мотиви навчання, то ніяка педагогічна майстерність учителів 
не допоможе. 

Формуванню почуття задоволеності, а отже, і інтересу до роботи, 
багато в чому сприяє оцінка роботи учнів. Досвід свідчить, що не буває учнів, 
байдужних до оцінки їхньої праці. Оцінка – один з дуже діючих  інструментів 
у руках учителя. Користатися цим інструментом слід дуже обережно. Оцінка 
повинна обов'язково сприяти навчанню і вихованню учнів. Це можливо 
тільки при безумовній об'єктивності оцінки, коли учень внутрішньо згодний з 
нею і розуміє її зміст. 

Найважливіша задача виховання учнів у процесі виробничого навчання 
– виховання в них робочої честі. Робоча честь припускає виконання будь-якої 
роботи завжди якісно, старанно, на совість, надійно, у термін, акуратно, 
красиво. Робоча честь – це значить завжди бути хазяїном свого слова, гарним 
надійним товаришем у праці, що ніколи не підведе, на який завжди можна 
покластися; чесність, порядність, ініціативність. 

Якість праці – найважливіший показник основ професійної 
майстерності робочої людини. По якості роботи завжди можна судити про 
відношення її людей, що виконували, до праці, до суспільних інтересів і 
суспільної власності. 

Однієї з важливих задач профільного навчання учнів у процесі 
виробничого навчання є формування в них високої культури праці. Культура 
праці – поняття ємне і багатогранне. Це і технологічна дисципліна, і 
виробнича естетика, і грамотне використання учбово-технічної документації, 
і дбайливе відношення до устаткування, матеріалам, енергії, і раціональна 
організація праці, і висока самодисципліна. 

Творче відношення до праці – це прагнення внести в роботу своє, 
оригінальне, розумний відхід від стандартів, що зжили себе, і стереотипів. 
Постійний настрой на пошук нового, зробленого, що робить роботу більш 
якісної, красивий, легкої, що доставляє задоволення.  

Звернімося до спадщини А.Макаренка, який розв'язував проблеми 
трудового виховання. Він першим в Україні не тільки увів термін 
"педагогічна технологія», а й увів поняття технології організації виховною 
процесу. Він наголошував на важливості для свідомого та відповідального 
виховання таких процесів, як прогнозування, моделювання, планування, 
проектування, організація взаємин.  

А.Макаренко вважав, що «виховання дітей— найголовніша сфера 
нашого життя. Наші Діти — це майбутні громадяни нашої країни й 
громадяни світу. Наші діти — це майбутні батьки й матері, вони теж будуть 
вихователями своїх дітей.. 

Правильне виховання — це наша щаслива старість, погане виховання 
— це наше майбутнє горе, наші сльози, наша провина перед іншими людьми, 
перед усією країною». Додамо — перед своєю совістю і Богом. 
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Великий педагог наголошував, що виховання — складна, але доступна 
кожній дорослій людині напружена праця, яка потребує постійної уваги, 
щирості, справедливості. Це ґрунтовна, систематична, відповідальна робота. 

Навчають і виховують дітей  вчителі молодших класів Божківського 
НВК: 

Вирішальним фактором у вихованні дітей є поведінка батьків. 
«Батьківська вимогливість до себе, повага до своєї сім'ї, контроль над 
кожним своїм кроком — це перший і найголовніший метод виховання»  

Батьки намагаються надихати учнів особистими моральними 
вчинками. 

Виховання потребує не часу як такого, а якісного його використання, 
почуття відповідальності. І чим дитина старша, тим менше вона потребує 
часу і тим  більше — відповідальності. 

Справжня сутність виховання — не в розмовах з дитиною, не в прямій, 
а в опосередкованій дії на дитину — в організації сім'ї, життя  дитини. 

А. Макаренко вважав, що дитяча організація повинна бути пройнята 
грою… У дітей є потреба в грі і її потрібно задовольнити, і не тому, що треба 
попрацювати, треба й погратися, а тому, що як дитина грається, так вона й 
буде працювати. 

Найбільшого ефекту колектив Божківського НВК  досягає тоді, коли, 
коли трудове виховання проводиться за продуманим планом, в якому 
враховано індивідуальні особливості дитини. Найкращі умови для цього 
створюються в сім'ї і в процесі навчання. Навчання є виховуючим. Для 
трудового виховання найкращі умови створюються в процесі трудового 
навчання. 

Головним завданням трудового виховання є виховання позитивного 
ставлення до праці, яке забезпечується певними рисами характеру, що 
піддаються формуванню в процесі навчання, зокрема в процесі трудового 
навчання. До таких рис характеру належать почуття колективізму, 
відповідальності за доручену  справу, критичної самооцінки, свідомої 
дисципліни та ін. Виховний ефект праці залежить значною мірою від того, 
наскільки свідомо вона виконується.  

Оскільки вчителям нашого НВК доводиться працювати і у виправних 
установах, де відбувають покарання молоді люди, то хочеться пригадати 
слова А. С. Макаренка: «Для нас не досить просто «виправити» людину, ми 
повинні її виховати по-новому, тобто повинні виховати так, щоб вона 
зробилася не просто безпечним або нешкідливим членом суспільства, але 
щоб вона стала активним  діячем нової епохи». Вчителі нашої школи 
намагаються співпрацювати з колективом виправних установ. 

Ставлення людини до праці залежить насамперед від виховання, від 
того, які приклади дають дитині її батьки, вихователі, учителі,  якими 
людьми зустрічається вона на своєму шляху. 

Профільне навчання є важливим засобом всебічного розвитку учнів. 
Зокрема, дослідження, проведені лікарями-гігієністами, показали, що 
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чергування практичної роботи в майстернях із заняттями в класі підвищує 
працездатність учнів. 

У процесі трудового навчання фізична діяльність учнів поєднується з 
розумовою. Учням доводиться розв'язувати ряд творчих завдань, включаючи 
такі, як конструювання виробів, розробка технології їх виготовлення та ін. 

Учні 11 класу виконують побудову креслення сукні з ушивним 
рукавом 

   При цьому учні застосовують свої знання 
з основ наук і технології матеріалів, а також 
набувають нових знань. Таким чином, профільне 
навчання супроводиться напруженою розумовою 
діяльністю, що сприяє розумовому розвитку  
учнів. 

    Профільне навчання має велике значення 
для морального виховання. Створюючи суспільно корисні речі, беручи 
участь продуктивній праці, учні відчувають себе учасниками виробництва. 
Бони починають по-справжньому розуміти таку вимогу, як дбайливе 
ставлення до громадського майна, починають поважати людей праці, 
наслідувати їх приклад. 

У процесі профільного навчання створюються умови й для естетичного 
виховання. Використання цих умов залежить від учителя, зокрема від того, 
наскільки вдало підібрані об'єкти роботи для учнів. Якщо учні виготовляють 
красиві речі, вони дістають не лише моральне задоволення від того, що дають 
користь суспільству, а й естетичну насолоду. При цьому в учнів виховується 
художній смак, створюється правильне уявлення про гармонію форм. 

У VIII—IX класах є декілька варіантів змісту навчання: перший — 
продовження загальнотехнічної підготовки, (початої на заняттях у 
майстернях у V—VII класах; другий — профільне навчання, коли учні 
ознайомлюються лише з певною і галуззю виробництва — металообробкою, 
обробкою деревини, тканин та ін.; третій — професійне навчання, що 
продовжується у старших класах. 

У школі здійснюється навчання за швейним профілем «Швачка ІІІ – ІV 
розрядів»  

Профільне навчання та виховання учнів 10 – 11 класів, зокрема, 
швейна справа, пов`язується з історією даної професії. 

Історія одягу людини тісно пов'язана з історією і розвитком 
матеріальної культури суспільства. Вивчення історії одягу дає можливість 
ознайомитись зі звичаями й побутом різних народів, бо одяг великою мірою 
відбиває матеріальне й духовне життя народу. 

Перший найпримітивніший одяг виник дуже давно. Людина змушена 
була захищатись від холоду, снігу, дощу, сонця. Таким одягом були плащі з 
шкури забитих тварин. У теплих країнах як одяг використовували листя і 
кору дерев. Пізніше, коли люди навчились робити з кісток голки, шкуру 
зшивали, виготовляючи одяг прилягаючий, бо він краї це захищав від негоди. 
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Поступово люди навчились переплітати волокна. У тропічних лісах 
матеріалом для таких тканин були волокна кактусів, бананів, а в місцях з 
помірним кліматом — волокна кропиви і стовбурів гірського бука. Так 
виникло ткацтво, а разом з ним і примітивний ткацький верстат. Згодом, коли 
люди почали займатися землеробством і скотарством, тканини виготовляли 
вже з окультурених рослин — льону, конопель, бавовнику та з вовни 
домашніх тварин. 

У процесі розвитку суспільства люди пристосовували одяг до умов, у 
яких жили і працювали. Наприклад, на півночі люди, займаючись в 
основному полюванням, змушені були одягатися дуже тепло. Одяг 
виготовляли з білого хутра взимку, а влітку — темних захисних кольорів, 
щоб легше було наближатись до звіра. 

Великий вплив на одяг мали суспільні відносини, сімейний стан людей. 
Одяг відображав майновий та сімейний стан. Виник одяг старшин, воїнів, 
рабів, одружених жінок і дівчат. Одяг жінок і чоловіків набув ознак статі. На 
історії одягу позначилися також і релігійні погляди людини. Найбільше це 
стосується прикрас. 

Відбилась на одязі й соціальна нерівність людей. Ще в первісному 
суспільстві одяг вождів, жреців і старшин був з кращої тканини, прикраси 
коштовніші. З виникненням класів відмінність між одягом багатих і бідних 
зросла ще більше, хоча кроєм він майже не відрізнявся. Тонкі льняні й 
шерстяні тканини коштували дуже дорого, але завдяки дешевій праці рабів 
багаті люди носили одяг з дорогих тканин. Бідні і раби шили одяг з грубої 
шерсті. Навіть колір підкреслював соціальну нерівність. Наприклад, одяг 
білого кольору носили тільки багаті римляни, а прості люди і раби — 
коричневий або чорний. 

Характерною ознакою одягу IX—XII ст. є те, що він чітко 
підкреслював фігуру, а від лінії стегон 
був розширений. Рукави надзвичайно 
вузькі. Обов'язковим елементом одягу 
була накидка з прозорого шовку в колір 
тканини. 

У романський період рукави до 
ліктя були настільки вузькі, що не 
входила рука, а від ліктя вони звисали 
часто аж до землі. 

Значно змінився одяг в середні 
віки. Феодальна знать, намагаючись 
відмежуватись від народу навіть одягом, 
весь час змінювала його. А XIV і XV ст. 
можна назвати карнавалом моди, бо 
ніколи знать західних країн не носила 
таких крикливих і химерних туалетів, як 
у період кінця середніх віків. 
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Сукні багатих жінок складалися з щільнооблягаючого ліфа і широкої 
спідниці. Ці дві частини, у свою чергу, складалися з багатьох деталей, 
нагромаджених одна на одну. Під спідницю піддягали кринолін, часто такої 
ширини, що жінка не могла пройти у двері. Поверх сукні накидали мантилью 
— довге прозоре покривало. 

У кінці XVI ст. форма одягу змінилась, особливо жіночого. Спідниця 
стала вільнішою — укладалися м'які великі складки, а валики на боках 
підкладались під спідницю, нагадуючи форму абажура. Під спідницю 
одягали цупкий каркас, а зверху круглу колесоподібну оборку. В моду 
увійшов стоячий на каркасі комір. 

Характерною особливістю середньовічної культури є символіка 
кольору. Білий — символізував чистоту, віру; чорний — сум, тривогу, 
вірність; голубий — ніжність. А червоний вважався «кольором крові» або 
«кольором пекельного полум'я». Тому одяг  з тканин червоного кольору, 
починаючи з середньовіччя, носили кати. Одяг з тканин жовтого кольору не 
виготовляли, бо цей колір вважався кольором зради і невірності. Уже в той 
час одні прикрашався вишивкою, опушкою із хутра. Декоративності одягу 
надавала контрастність кольорів. 

Сімнадцяте століття — століття розквіту винятковості (не обмеженої  
монархії), період розвитку національних  держав у Європі, період 
економічних змін і політичних зіткнень. 

У другій половині  XVII ст. у Франції формується стиль класицизму. 
Основною ознакою раннього класицизму є любов до симетрії, строгість 
форми і монументальність. У цей період необхідним предметом у чоловічому 
одязі стан біла сорочка з пишними довгими рукавами і мереживом. 

Силует жіночого одягу дуже змінився: талія стала тоншою, спідниця 
набрала форму шлейфа, рукави шили дуже завуженими і прикрашали їх 
оборками, корсаж шнурували. Верхню частину переду сукні кроїли за 
формою корсета і туго стягували спереду нижче талії. У 80-х роках одяг 
почали прикрашати бантами. Саме у цей період на довгі роки перестали в 
одязі застосовувати комір. Замість нього горловину почали обшивати 
мереживом і оборкою. 

Тільки в кінці XVIII ст. одяг став простішим і зручнішим. 
У розвитку естетичних принципів XVIII ст. існує кілька етапів рококо. 

Вишуканість, декоративність, тендітність, утрирування зігнутих плавних 
ліній — ось основні риси, що характеризують цей період. 

У другій половині XVIII ст. починає утверджуватись народний 
український одяг. Чоловіче вбрання складалося із сорочки, штанів, свити і 
постолів або чобіт. До жіночого одягу належали: вишита сорочка, кольорові 
чоботи або черевики, намітки. Яскравим елементом оздоблення були червоні 
корали, дукачі. 
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Жіночі довгі сорочки були пошиті з домотканого полотна, добре 

вибілені, з вузькими вишитими комірами, з широкими розшитими рукавами, 
які були перехоплені внизу манжетами. Лиштву сорочки прикрашали 
ажурною одинарною вишивкою. 

Поверх сорочки носили дві запаски — задню чорну, а передню — 
вужчу синю. У холодну пору вдягали сукняну свиту — юпку, таку саму, як і в 
чоловіків, тільки білого кольору, її оздоблювали саморобним чорним 
круглим шнуром, взимку  одягали довгий кожух з великим коміром, яскраво 
прикрашеним різнокольоровою аплікацією з саф'яну та вишивкою. 

Тепер національний одяг є невичерпним джерелом зразків для 
модельєрів під час розробки нових фасонів одягу. У нас створено свій новий 
стиль одягу без химерності, формалізму. 

Із зростанням культури і добробуту народу збільшується потреба у 
красивому і модному одязі. Сучасні модельєри, як ніколи, прагнуть оживити 
моду минулих років. Але це не означає, що потрібно сліпо копіювати старе, а 
навпаки, необхідно передбачати нові варіанти, нові елементи. Для 
оздоблення використовувати вишивку, мережку, аплікацію, замшу, трикотаж, 
тасьму, фурнітуру тощо. Учні Божківського НВК усвідомлюють  свої трудові 
завдання за змістом і метою.  

На протязі всього існування Божківського НВК вчителі намагалися 
вчитуватися, прислухатися, аналізувати, відбирати те, що може бути 
властивим для сучасного навчального закладу. Велику роль у педагогічному 
становленні вчителя відіграє колектив школи. Саме на цьому важливому 
механізмові – педагогічному колективі – акцентував свою увагу А.С. 
Макаренко. Наша праця спрямована на те, щоб кожна дитина у школі була 
щасливою. 
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ДОДАТКИ 
З досвіду роботи кращих вчителів загальн 

оосвітніх навчальних заклдів області 
 

Фрагмент урока в группе  
«Занимательная математика, 8 класс» 

ЗОШ № 17 «Вибір» ім. М.Г. Неленя м. Кременчук 
Учитель: Л. А. Кулик  

Тема: Красота линии 
Цель: Ознакомить учащихся с различными видами кривых линий в 

математике и их особенностях. Сформировать представление о 
графическом изображении спирали Архимеда, спирали Корню, 
логарифмической спирали, параболы, эллипса. 

    Развивать пространственное воображение, совершенствовать  
графическую культуру, научное мировоззрение учащихся. 

     Воспитывать эстетическое  отношение к окружающему миру, 
культуру общения. 

Обеспечение: ПК, программное обеспечение, презентация темы: 
«Красота линии. (Спиралевидные линии)», записи на доске  (цитаты), клей, 
цветная бумага, ножницы, карандаши. 

В огромном саду геометри каждый может подобрать себе букет 
по вкусу. 

Давид Гильберт 
 

Содержание фрагмента урока: 
I. Организационный момент  
II. Сообщение школьникам учебных задач 

III. Мотивация познавательной деятельности 
 

Первые линии, с которыми мы познакомились, изучая математику, - 
это прямая и окружность. Затем изучаем гиперболу, параболу, различные 
спирали и другие кривые. У каждой из них есть какие-то интересные 
математические свойства. 

В чем же заключается красота линии? Надо ли нам о них знать? 
Нужны ли они нам в жизни? На этом занятии мы и рассмотрим эти 
вопросы. 

IV. Рассказ учителя о видах кривых и их особенностях 
Мир кривых значительно разнообразнее и богаче, чем мир точек, но 

только математики 20 века сумели овладеть его богатством. 
Норберт Винер (американский ученый) 

Презентация «Красота линии. (Спиралевидные линии)» 
Спирали 

Спирали – плоские кривые линии, многократно обходящие одну из 
точек на плоскости, называемую полюсом спирали. 
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Рассмотрим несколько наиболее часто встречающих спиралей. 
Логарифмическая 

спираль (рис. в).  Ее можно 
увидеть на раковинах улиток 
и линиях расположения 
семян подсолнечника. 
Главная особенность 
логарифмической спирали 
заключается в том, что она 
пересекает все лучи, 
исходящие из центральной 
точки – полюса, под одним и 
тем же углом. Если мы, 

находясь поблизости от Северного полюса, начнем все время двигаться на 
северо-запад, то мы будем кружить вокруг него по логарифмической 
спирали. Логарифмическая спираль нередко используется в технических 
устройствах. Например, вращающиеся ножи нередко имеют профиль, 
очерченный по логарифмической спирали – под постоянным углом к 
разрезаемой поверхности, благодаря чему лезвие ножа стачивается 
равномерно. 

Биологи заметили, что ночные бабочки пролетают большие 
расстояния, ориентируясь по параллельным лунным лучам. Они 
инстинктивно сохраняют постоянный угол между направлением полета и 
лунным лучом света. Если они ориентируются на точечный источник света 
– пламя свечи, лампочку, они начинают лететь по логарифмической 
спирали, приближаясь к источнику света, часто погибают. Здесь инстинкт 
их подводит. 

V. Сообщения учащихся о замечательных кривых 
Спираль Архимеда. Геометрическим свойством, характеризующим 

спираль Архимеда, является постоянное расстояние между витками; 
каждое из которых равно 2Пa (рис. а). 

По спирали Архимеда идет, например, на грампластинке звуковая 
дорожка, ее можно увидеть в механизме перематывания ниток на швейной 
машине, в конденсаторе переменной емкости радиоприемника и во многих 
других приборах и механизмах. 

Спираль Корню. Эта кривая названа по имени французского физика 
19 века А. Корню (рис. г). Главной особенностью спирали является то, что 
ее кривизна прямо пропорциональна длине пройденного по ней пути.  

При строительстве железных и шоссейных дорог возникает 
необходимость связать прямолинейные участки с участками пути, где 
средства транспорта движутся по дугам окружностей. При этом важно, 
чтобы кривизна пути изменялась равномерно, и спираль Корню является 
идеальной переходной кривой для закругления железнодорожного пути. 
При этом прямой участок пути должен переходить в дугу спирали Корню, 
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начиная с ее центра. А с путем по окружности спираль Корню стыкается в 
той ее точке, где ее кривизна равняется кривизне данной окружности. 

Парабола. 
У параболы есть любопытное свойство. Пусть парабола начнет 

вращаться вокруг оси ординат. Получиться что-то вроде чаши, только, 
чтобы она не была бесконечной, отрежем часть ее плоскостью, 
перпендикулярной оси ординат. Образуется фигура, которая называется 
параболоидом. Если сделать внутреннюю поверхность параболоида 
зеркальной и направить поток света по направлению оси ординат, то все 
лучи света соберутся в одной точке, которую, называют фокусом. А если в 
фокусе поставить источник света, например электрическую лампочку, то 
получится самая обыкновенная фара, или прожектор, или часть 
карманного фонарика. 

                  
Эллипс. 

Одним из самых замечательных свойств эллипса является его 
оптическое свойство, состоящее в том, что прямые, соединяющие точку 
эллипса с фокусами, пересекают касательную к эллипсу в этой точке под 
разными углами. А это значит, что луч, пущенный из одного фокуса, после 
отражения попадет в другой. Это свойство лежит в основе интересного 
акустического эффекта, наблюдаемого в некоторых пещерах и 
искусственных сооружениях, своды которых имеют эллиптическую 
форму: если находиться в одном из фокусов, то речь человека, стоящего в 
другом фокусе, слышна так хорошо, как будто он находится рядом, хотя на 
самом деле расстояние велико. 

 
VI. Осмысливание изучаемого материала 

1) «Мозговая атака». Ознакомление с технологией изготовления 
объемной фигуры (листа Мебиуса). 

Лист Мебиуса – поверхность, получившаяся при склеивании 
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противоположных сторон прямоугольника. Чтобы получить его, возьмем 
полоску бумаги, склеим края полоски, предварительно перекрутив один 
край на пол-оборота, получим перекрученное кольцо – его называют 
листом Мебиуса. Такой лист придумал немецкий математик, астроном, 
пионер – тополог Август Фердинанд Мебиус (1790 – 1868). Рассказывают, 
что открыть свой «лист» Мебиусу помогла служанка, сшившая 
неправильно концы ленты. 

2) Практическая работа по изготовлению листа Мебиуса из 
цветной бумаги. 

Творческие задания: 
Задание 1 . Проверьте, что лист Мебиуса имеет одностороннюю 

поверхность.  
 

 «Если кто-нибудь вздумает раскрасить только одну сторону 
поверхности Мебиусовой ленты, пусть лучше сразу погрузит  ее всю в 
ведро с краской» - пишет Рихард Курант и Герберт Роббинс. 

Задание 2 . Если разрезать лист Мебиуса по середине, что 
произойдет? Сделайте вывод. 

 
 

Задание 3. Разрежьте лист Мебиуса по линии, что проходит от его 
края на  1/3 ширины, что произойдет? Сделайте вывод. 

 
 
 

Это геометрическое «чудо» было использовано на практике: 
изобретатель А. Губайдулин предложил использовать одностороннюю 
поверхность Мебиуса в конструировании шлифовально-ленточного 
станка. 

Задание 4. Перед склейкой всю ленту перекрутите дважды и 
сделайте два разреза, что при этом произойдет? Сделайте вывод. 

 
 
 

VII. Выставка работ учащихся. Подведение итогов. 
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Урок в 10- Б классе 
по спецкурсу «Основы информационных технологий» 

Учитель: Проуторова Ю. Б. 
Тема: Основные понятия Windows. Работа с окнами. Настройка 

Рабочего стола. 
Цели урока: на мультимедийной презентаации теоретические знания 

об операционной системе и практические навыки работы учащихся с 
рабочим столом, научить систематизировать материал, делать 
обобщающие выводы, воспитывать умение работать коллективно, 
развивать чувство вкуса. 

Тип урока: комбинированный урок. 
Обеспечение: ПК, программное обеспечение MS POWER POINT. 

Ход урока: 
Вступительное слово учителя : В последнее время преподавание 

информатики в школах претерпело целый ряд изменений, изменения 
касаются как содержания, так и структуры курса. В связи с этим 
изменилась традиционная система обучения. Базовый курс информатики 
перешел в среднее звено общеобразовательной школы. В старшей школе 
организованы профильные классы. В наших 10-11(б) классах предлагается 
углубленное изучение информатики, где апробируется форма обучения – 
проекты, организованная на Украине фирмой INTEL в 2003 году. В основе 
метода проектов лежит развитие у учеников познавательных навыков, 
умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления 
высокого уровня. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, - которую они выполняют на протяжении некоторого времени. 
Учащимся предлагается просмотреть презентацию по теме: «Основные 
понятия Windows. Работа с окнами. Настройка Рабочего стола». На основе 
этой информации учащиеся за компьютерами опробуют на практике 
выполнять некоторые операции: открывать окна различных типов, 
изменять настройки рабочего стола, даты и времени, перемещать объекты 
на рабочем столе. 

Вопросы для учащихся: 
Что такое операционная система? 
Что такое рабочий стол? 
Какие вы знаете объекты рабочего стола? 
Какие типы окон бывают. 
Как изменить настройки даты и времени? 
Когда уместно использовать звуковое сопровождение демонстрации 

слайдов? 
IV. Итоги урока: обобщение основных понятий по данной теме V. 

Д/з:  
13 Золотых правил Жизни 
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1. Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой. 
2. Ни один человек не заслуживает твоих слёз, а те, кто заслуживают,  

не заставят тебя плакать. 
3. Только тому, что кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, не  

значит, что он не любит тебя всей душой. 
5. Настоящий друг - это тот, кто будет держать тебя за руку и  

чувствовать твоё сердце. 
5. Худший способ скучать по человеку - это быть с ним и понимать 

что он никогда не будет твоим. 
6. Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно, кто-то  

может влюбиться в твою улыбку. 
7. Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты -  

весь мир. 
8. Не трать время на человека, который не стремится провести его с  

тобой. 
9. Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех людей до того, 

как встретим того единственного человека. Чтобы когда это случится, мы 
были благодарны. 

10. Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это  
было. 

11. Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Нужно 
продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее. 

12. Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встретишь нового  
человека и будешь надеяться, что он тебя поймёт. 

13. Не прилагай столько усилий, всё самое лучшее случается  
неожиданно. 

Габриэль Гарсия Маркес 
 
Фрагмент урока на тему: Абстракция. Абстрактная композиция 

«Мир моей мечты». Эскиз  школьного флага. 
Учебная цель: Сформировать представление о направлении 

«абстракция», познакомить детей с художниками - абстракционистами, 
учить наблюдать за окружающим миром, действовать по аналогии, 
продолжать учить композиционно заполнять всю плоскость рисунка, 
работать с цветом,  быстро и лаконично решать творческие проблемы. 
Дать знания о профессиях, связанных с искусством. 

Развивающая цель: Развивать умение анализировать, сравнивать, 
действовать; навыки подборки техники исполнения; аналитическое 
мышление, творческое воображение, образное мышление; умение 
согласовывать форму и цвет, обогащать цвет; умение создавать свои 
образы; познавательный интерес. 

Воспитательная цель: Воспитывать доброжелательное уважение 
друг к другу, желание работать в парах и вместе;  стремление узнать новое, 
поделиться увиденным; любовь к прекрасному, родному краю, к 
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достоянию народа;  старательность, аккуратность, прилежность, умение 
быть организованным. 

Техника выполнения работ: Акварель, карандаш, аппликация. 
Материалы: Кисти, карандаши, гуашь, ластик, бумага, ватман, 

палитра, вода, творческие работы учащихся других групп, копии картин 
выдающихся художников, репродукции картин художников: Кандинского, 
Матюшина, Филонова, Удальцовой, Экстер, Дейсун ; книги. 

Ход урока. 
I  Организационный момент. 
II Мотивация учебной деятельности. 
- Элективные занятия по изобразительному искусству в 

художественной студии «Юность» - это одно из направлений  
допрофильной подготовки учащихся.  

Цель этих занятий – всеобщее образование, гармоническое развитие 
личности, ее творческих способностей и умений, а также 
профессиональная  ориентация.  

Пройдет немного времени и перед детьми станет выбор… Система 
«Выбор» помогает нашим детям. Благодаря интеграции двух элективных 
предметов – изобразительного искусства и технического черчения, 
школьники получают представление о диалоге двух культур ( графической 
и   художественной).  

Они  тесно связаны в наше время, т.к. современное понятие «дизайн»  
- это рисунок и чертеж, замысел и художественное оформление…) 

- Многие дети уже с 5 класса знают, кем хотят быть.  
- Назовите профессии, которые связаны с изобразительным 

искусством и можно выбрать в нашем городе? / педагог -  педагогическое, 
стоматолог медицинское, инженер- конструктор – вертолетное училище, 
машиностроительный техникум; модельер, закройщик - пятое училище 

- Многие высшие учебные заведения проводят обучение по 
специалистям: живописец-станковист, архитектор, скульптор, ювелир, 
график, дизайнер, книжник, интерьерщик, парикмахер, театральный 
художник, компьютерный дизайнер, мультипликатор…(Полтава, Харьков, 
Киев, Львов…) 

III Закрепление пройденного. 
1. Технология  «Мозговой штурм». 

- С каким направлением в изобразительном искусстве вы 
познакомились? /Абстракционизм/ 

- Когда появилось это направление? / 20 век / 
- Что такое абстрагирование? / стилизация, упрощение / 
- Что характерно для абстракции? 
Отказ от изображений реальных обьектов, предельное обобщение 

или полный отказ от форм, беспредметные композиции, эксперименты с 
цветом, спонтанное выражение внутреннего мира, отказ от 
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сознательного… Абстрактное искусство рассчитано на диалог художника 
и зрителя, соучастие человека в  творчестве. 

Мы стоим в преддверии совершенно нового искусства, слияние форм  
которого ничего не представляет, не изображает, не рассказывает, но 
которое захватывает душу так глубоко, как это способна лишь музыка». 

/ Август Эндель – теоретик искусства начала 20 века/ 
2. Завершение работ под музыку. 
3. Рассказ ученицы о жизненном пути Кандинского В.В. 

Кандинский Василий Васильевич / 1866-1944/ -  живописец и 
график. Ему принадлежит роль «изобретателя» абстракционизма. Именно 
он придал абстракции масштаб, цель, обьяснение и высокое 
художественное качество. 

Родился в Москве, в семье торговца чаем, но детство прошло в 
Одессе. В Москве обучался экономике и праву. В 29 лет он, после 
посещения выставки импрессионистов решил бросить карьеру юриста и 
серьезно заняться живописью. В 1896 году он уезжает в Мюнхен. 
Занимается живописью у Антона Ашбе и Франца фон Штука и создает 
гравюры. В этот период он создал несколько художественных обьединений 
/ «Фаланга», «Синий всадник»…/  Заядлый путешественник с 1903 – 1907 
гг. Много создавал копий выдающихся русских художников /Васнецова, 
Поленова/, зарубежных художников / Рафаэля, Рембранта/. 

Он оформлял интерьеры, моделировал одежду, создавал эскизы 
росписей по фарфору, увлекался фотографией, кинематографом. 

1917г. – По возращению в Россию преподает в Московских 
государственных художественно – технических мастерских. 

1920г. – Первая выставка в Москве. 
1921г. – Он вновь покидает Россию и уезжает в Германию. Там 

преподает в школе искусств  /школа «Баухауз/. 
Последние 10 лет живет во Франции. Умирает от кровоизлияния в 

мозг в Париже. Все свое творчество направлял на то, чтобы в людях 
вызвать «радостную способность пережить духовную сущность в 
материальных и абстрактных вещах». 

Сегодня творчество Кандинского три страны готовы обьявить 
национальным достоянием. 

«Композиция № 218» 1919г. 
4. Технология «Микрофон». 

Просмотр и обсуждение работ. / дети сообщают название работы, 
технику выполнения, какую воплощали мечту и где можно использовать 
работу/ 

5. Знакомство с ДЕЙСУН В.Н. 
Дейсун Виктор Николаевич / родился в 1962г., в Каменецк-

Подольск/ – абстракционист, член Союза художников Украины, участник 
многих региональных, международных выставок. Закончил Львовскую 
Академию Искусств. Он много лет жил и работал в г. Кременчуге. Его 
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работы находятся во многих городах Украины и за рубежом (Америке, 
Канаде, Германии, Турции, Великобритании…). В данное время художник 
проживает в г.Киеве.  

«Цілковита об’єктивність» 1993р. 
«Довгоноса істота» 1995р. 

«Центральна композиція» 1997р. 
6. Технология «Мозговой  штурм». Создание эскиза 

школьного флага /группа/           / звучит музыка/ 
IY. Итог урока. 

1. Технология «Рефлексия результатов урока». 
« Этот урок меня научил мыслить по-другому, раскрыть себя, 

победить себя,  работать с радостью и вместе… 
2. Знакомство с выставкой литературы. 

3. Просмотр эскиза  школьного флага. 
Швидко спливають хвилини 
От і прощатись пора 
Я на прощання Вам зичу 
Щастя, здоров”я, добра. 

 
Абстракция 

АБСТРАКЦИЯ (от лат. abstractio — отвлечение) (абстрактное), 
форма познания, основанная на мысленном выделении существенных 
свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств и 
связей; общее понятие — как результат процесса абстрагирования; 
синоним «мысленного», «понятийного».  

Абстракционизм (лат. "abstractio" – удаление, отвлечение) — 
направление нефигуративного искусства, отказавшегося от 
приближённого к действительности изображения форм в живописи и 
скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение 
«гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и 
геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные 
ассоциации. 

Абстрактное искусство (от латинского abstractus - отвлеченный) 
абстракционизм, беспредметное искусство, нонфигуративное искусство, 
модернистское течение, принципиально отказавшееся от изображения 
реальных предметов в живописи, скульптуре и графике. 

Программа абстрактного искусства полностью порывает с 
обществом и познавательными задачами художественного творчества, 
является крайним проявлением индивидуалистичных, субъективистских 
тенденций искусства. Практика абстрактного искусства сводится к 
созданию отвлеченных элементов художественной формы (цветовое 
пятно, линия, фактура, объем и т.д.) неизобразительных композиций, 
импульсивно-стихийных либо рационалистически упорядоченных. 
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Абстрактное искусство возникло в 1910-1913 годах в ходе 
расслоения кубизма, экспрессионизма, футуризма. Несколько групп 
абстрактного искусства ("Конкретное искусство", 1930; "Круг и квадрат", 
1930; "Абстракция искусство", 1931), объединивших художников 
различных национальностей и направлений, возникло в начале 30-х годов, 
главным образом во Франции. Однако широкого распространения 
абстрактное искусство то время не получило. 

В годы 2-ой мировой войны 1939 - 1945 в США возникла школа так 
называемого абстрактного экспрессионизма (живописцы Дж. Полок, М. 
Тоби и др.), развившегося после войны во многих странах (под названием 
ташизма или "бесформенного искусства") и провозгласившего своим 
методом "чистый психический автоматизм" и субъективную 
подсознательную импульсивность творчества, культ неожиданных 
цветовых и фактурных сочетаний. В 50-х годах абстрактное искусство 
стало привилегированным и воинствующим направлением, стремящимся к 
абсолютному господству в художественной жизни. В 60-х годах как один 
из вариантов абстрактного искусства развивался оп-арт; вместе с тем в 
этот период абстрактное искусство как течение теряет свои позиции и 
вытесняется различными направлениями, обращающимися к предмету и 
изображению. 

 
Фрагмент открытого занятия по выбору в группе «Театральное 

искусство». 
Руководитель Л.В. Жиделёва 

Учебно-воспитательная задача: 
1. Работа над массовыми сценами.  

Особое внимание уделить логической паузе. 
2. Создавая характер своего персонажа, чувствовать 

коллективность в решении общей творческой задаче.  
3. Воспитывать и развивать интерес к чтению и 

художественному слову. 
Праздник непослушания 

(По мотивам повести С. Михалкова) 
Действующие лица и исполнители: 

Учащиеся 7-х классов 
Тетя Валя –         Салакова Анастасия  
Бабушка –           Зиновьева Юлия  
Элвин –               Дунь Владислав  
Толя –                  Марчук Юлия  
Оля –                    Вытоптова Анастасия   
Кристина –          Лукашевич Анастасия 
Эллина –              Копычко Алена 
Вовка –                 Берестов Владимир 
Рик –                     Бычков Иван 
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Таня –                   Троицкая Татьяна  
Первая мама –      Климушкина Алена 
Вторая мама –      Сачко Кристина 
Третья мама –       Кириченко Екатерина 
Четвертая мама – Драган Алена 
Под добрую музыку на сцене с разных сторон появляются дети. 

Звучит № 8. «Второй рэгтайм» 
Дети хулиганят, веселятся. 

Появляются Элвин с Бабушкой. Они осторожно пробираются 
между детьми. 

Родители. Перестаньте! Невозможно! Прекратите! Когда кончится 
это безобразие?! 

Дети. Никогда! 
Звон разбитого стекла. Дети моментально замолкают. 

Вася. Бежим, сейчас Вовкина мать нам уши надерет. Это ее окно 
было. 

Появляется мать Вовы - Тетя Валя 
Тетя Валя (бежит). Ах, хулиганы, что же вы делаете?! Вот я вас 

сейчас! 
Дети  с криками разбегаются. 

Бабушка. Что это было, Элвин? 
Элвин. Дети, обыкновенные дети. 
Бабушка. Какой ужас!  
Элвин. Типичные дети – необразованные, некультурные, 

невоспитанные. 
Возвращается Тетя Валя. 

Тетя Валя. Не догнала… Уже второй раз окно разбивают! Никакой 
управы на них нет! И мой заодно с ними. Целыми днями носятся по 
улицам, хулиганят… Недавно стащили швабру. А тут на днях, 
представляете? Поменяли мои зимние сапоги на ласты. Что же мне зимой в 
ластах ходить? 

Бабушка. Вы сами во всем виноваты: распустили детей, а они вам на 
голову сели. 

Тетя Валя. Не то слово, сил больше нет! 
Бабушка. Воспитание- основа основ. Вот, посмотрите на моего 

внука Элвина. В семь лет уже сложившийся, высоконравственный, 
духовно богатый человек- настоящий пример для всех детей. И все 
благодаря моей системе воспитания. 

Тетя Валя. Да, Элвин у вас просто святой! 
Появляются дети. 

Эллина.  Тетя Валя, простите нас, пожалуйста. 
Тетя Валя. А, явились, шалопаи. 
Толя. Мы не хотели, это случайно получилось. 
Тетя Валя. Ну и что мне теперь делать? Как без стекла жить? 
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Оля. Мы больше не будем… 
Толя. И поможем вам стекло вставить. 
Тетя Валя. Ну, если поможете… Ладно, прощу вас на этот раз 
Дети. Ура! 
Бабушка. Я бы не простила, я бы на вашем месте их строго наказала. 

Вы знаете, почему мой Элвин никогда такого не сделал бы? (Гордо 
смотрит по сторонам.) Потому что у него на это нет времени. У него 
расписана каждая минута и нет ни одной свободной! 

Дети. Ни одной? 
Элвин. Ни одной! 
Дети. Совсем ни одной? 
Бабушка. Ни одной. 
Дети. Чтобы прыгать и носиться? 
Элвин. Ни одной, ни одной! 
Дети. Чтобы кубарем катиться… 
Элвин. Ни одной, ни одной! 
Дети. Чтобы просто в тишине поболтать наедине… 
Элвин.  Ни одной. 
Дети. Ой-ой! 
Элвин. Ни одной!  
Дети.  Ужас –то какой! 

Песня Элвина 
                                      Ни одной минуты, дети, 
                                      Нет свободной у меня. 
                                      Квантовой физикой занимаюсь я. 
                                      Фехтование, бассейн, театр, музыка, ушу, 
                                      И французский, и английский,  
                                      А ведь я еще пишу. 
                                      По-китайски я свободно. 
                                      Вот уж год, как говорю. 
                                      Уравнение любое за секунду вам решу. 
                                      Я историю, поверьте, знаю, лучше, чем себя. 
                                      Биосинтезом займусь в скором времени, друзья 
Тетя Валя. Святой ребенок! (Уходит) 
Вася. Он вообще не ребенок, дети такими не бывают. 
Элвин. Как вибите, бывают. 
Толя. Можно тебя потрогать?  
Оля. Ты живой или из железа? 
Толя. А может, ты робот? Они как раз такие – всезнайки. 
Бабушка. Пойдем отсюда, внучек, тебе нечего среди них делать. Это 

лодыри и бездельники, которые бросают свое время на ветер, ничего не 
знают и ничего не умеют. 

Вовка. А вот и нет, а вот и знаем, а вот и умеем! 
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Элвин. Интересно, что же вы знаете? Может, что-нибудь из высшей 
математики? Квадратный корень двойного интеграла? Или чему равно ДВ 
по ДТ? 

Толя. А ты знаешь, как построить космический корабль? 
Элвин. Из сверхтвердых сплавов и полимерных синтетических 

материалов. 
Вовка. Ха! Так-то любой сумеет! А ты попробуй, сделай его из двух 

ящиков, пустого ведра и воздушных шариков! Ага! Не можешь! 
Толя. А можешь попасть из рогатки в консервную банку за двадцать 

шагов? 
Эллина. А можешь залезть на дерево за три минуты? 
Оля. А можешь пропрыгать на одной ноге от дома до школы? 
Элвин. Это все детские шалости. Они мне ни к чему. 
Бабушка. И правильно. Ты их меньше слушай, они хорошему не 

научат. Идем отсюда. У тебя сейчас музыка. 
 Элвин и Бабушка уходят. 
Толя. (дождавшись их ухода). Ну что, выпускаем? 
Вовка. А может, пока не надо? Предки какие-то нервные стали. 
Оля. Точно, я заметил, меня как отец увидит, у него глаз дергаться 

начинает. 
Эллина. А у моей мамы волосы дыбом становятся. 
Толя. Ничего, не страшно. Зря, что ли, готовились. 
Вовка. Классно загремят! 
Толя. Раз! Два! Три! Отпускай! 

Раздается грохот консервных банок. Дети кричат. 
Голоса родителей. Опять?! Хулиганы! Ни днем, ни ночью нет 

покоя! Кошмар! Где милиция?! 
Сцена 2 

Первый мама. Ну все, так больше жить невозможно. Надо что-то 
делать! 

Вторая мама. Надо что-то срочно делать! 
Третья мама. Надо очень срочно что-то делать! Пока они не 

перевернули весь город вверх ногами! 
Все (вместе). Надо! Надо! Надо! 
Четвертая мама. Надо, а что? 
Первая мама. Перевоспитывать пробовали… 
Все вместе. Бесполезно. 
Вторая мама. Наказывать робовали… 
Все вместе. Бесполезно. 
Третья мама. Поощрять пробовали… 
Все вместе. Бесполезно. 
Вторая мама. Все пробовали. 
Все вместе. Бесполезно. 
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Вторая Мама. Каждый день они становятся все хуже и хуже, все 
грубее и ленивее, все капризнее и упрямее. 

Третья мама. Я не вижу от них никакой благодарности, я только 
слышу «Хочу!», «Не хочу!», «А я буду!», «А я не буду!». Я устала с ними 
бороться! 

Четвертая мама. Мы все устали, мы все потеряли терпение! 
Первая мама. Нам нужны решительные меры, чтобы проучить 

наших дорогих детишек. И у нас есть только один выход . 
Все (вместе). Какой? 
Первая мама. Мы должны сдать город нашим детям, нашим 

ужасным детям. Не будем им мешать. Мы уйдем и пускай они  живут как 
хотят и делают что хотят! Пока не перевоспитаются. 

Вторая мама. Уйти? Но ведь они не умеют готовить еду. Они умрут 
от голода! 

Третья мама. Они не будут  умываться и чистить зубы! 
Четвертая мама. Они перестанут  учиться! 
Третья мама. Они заболеют! 
Первая мама. Всем нам тяжело принимать такое решение. Но мы 

должны найти в себе силы, мы должны это сделать! Иначе потом всем нам 
будет еще хуже. На этот раз мы должны проявить характер! Вы согласны? 

Все (вместе). Да! 
Появляется Бабушка Элвина 

Бабушка. Что это вы тут раскричались? Взрослые люди, а шумите, 
как дети. 

Вторая Мама. (вполголоса). Бабушка Элвина! Она ни за что не 
согласится оставить его одного и уйти с нами. 

Бабушка. Куда это вы собрались? 
Первая мама. Мы хотим уйти из города и оставить наших детей 

одних, в наказание. Надеемся, и вы пойдете с нами. 
Бабушка. Почему я должна уходить? Мой ребенок – в идеальном 

состоянии. 
Первая мама. Именно поэтому вы должны уйти вместе с нами. 

Оставшись одни, наши дети будут брать с него пример, потянуться к 
светлому и доброму, а главное – захотят учиться. И тем самым вы 
подтвердите свою уникальную систему воспитания! 

Бабушка. Ну что же, в таком случае я согласна. 
Все (вместе). Ура! Ура! Ура! 
Первая мама.  Скорее собирайте вещи и возвращайтесь, но не 

разбудите любимих чудовищ! 
Звучит  №5. «Песня родителей» 

Под песню родители по одному уходят за кулисы и возвращаются 
с сумками и рюкзаками 

Песня родителей 
Ну что ж, вперед, 
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Дорога зовет. 
Немного страшно пусть 
И в сердце ноет грусть. 

Нам оставлять детей одних 
Так нелегко. 

Кто руку им подаст, 
Случись, придет беда. 
Нам нужно быть смелей 

И уходить скорей. 
Пусть сердце ноет, пусть 
Не отпускает грусть. 
И кто им, кроме нас, 

Поможет в трудный час 
Найти себя, найти. 
И радость обрести. 

Чтоб снова стать семьей, 
Счастливой и родной. 

Уходят 
 

Сцена 6 
Под барабанную дробь с разных сторон на сцене появляются дети и 

родители. 
Первая мама (вполголоса). Какие-то они не такие. 
Вторая мама. Какие-то странные. 
Третья мама. Причесанные, вымытые. 
Четвертая мама. Тихие и послушные. 
Все (вместе). Наши любимые дети! 
Бабушка. Элвин! Элвин? Ребята, а где Элвин? 
Появляется Элвин. Он единственный из всех детей остался в своем 

прежнем наряде: джинсы и т.д. 
Родители (Элвину). Спасибо тебе, Элвин. Это просто чудо. Не зря 

мы понадеялись на тебя. Мы не узнаем наших детей. Они такие хорошие, 
тихие, добрые, вежливые… 

Элвин. Да я, да я… я тут ни при чем. 
Бабушка. Элвин, это ты? Как ты выглядишь? На кого ты похож? Я 

сейчас упаду в обморок. 
Элвин. Бабушка… 
Бабушка. Но что же это? Это значит… Значит, ты… Ты вовсе не 

воспитал этих детей? Судя по всему, это они тебя перевоспитали! 
Элвин. Нет, я сам, я сам все это сделал. 
Бабушка. Ты сам надел этот дикий наряд? 
Элвин. Да сам! И сам играл целыми днями в футбол и объедался 

мороженым в кафе! 
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Бабушка. О! Кажется, я все-таки упаду в обморок. Я так в тебя 
верила, а ты… 

Элвин. Извини, я не мог тебе сказать раньше, что не хочу быть 
ученым и не хочу быть примером. Не хотел расстраивать тебя. 

Бабушка. О! Моя система воспитания, она погибла! А кем же ты 
хочешь быть? 

Элвин. Пока не знаю. Но сейчас я хочу побыть ребенком, можно? 
Бабушка. Можно, теперь все можно. 

Финальная песня родителей и детей. 
Звучит № 15. «Финал» 

Отчего уходит детство, покидая нас навек? 
Отчего уходит детство, и взрослеет человек?.. 
Жить друг без друга нам никак нельзя! 
Помнить должны – мы все одна семья! 
И, если вдруг обрушится беда, 
Вместе ее мы встретим, 
Вместе ее мы встретим –  
ты и я! 

Припев: (исполнять диалогом ) – 4 раза. 
-Ты и я. 
-Я и ты. 
-Мы с тобой. 
-Я с вам! 

Все уходят. Остаются Рик, Кристина, Элвин и Бабушка. 
Бабушка. Ну что, Элвин? Ты теперь можешь делать, что хочешь. 
Элвин. А я и не знаю, что я хочу 
Рик. Может, пойдем в кино? 
Кристина. или в парк? 
Элвин. А знаете что? Давайте напишем всю эту историю, привяжем 

ее к воздушному змею и отпустим его. Пускай все знают, что есть на свете 
такой город, в котором нет ужасных детей и несчастных родителей. 

Дают друг другу руки. 
Все (вместе). Да! 
Элвин. Такой город есть! 

Звон разбитого стекла, свисток. 
Конец 

 
Психологическое сопровождение профильного и 

до профильного обучения 
ЗОШ№17 «Выбор» им.Н.Г.Неленя г. Кременчуг 

Ппрактический психолог: Т.А. Коваленко 
Конкретные цели и задачи профилизации учебно-воспитательного 

процесса возникают на стыке социальных потребностей в формировании 
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личности профессионала нового типа и комплекса реальных возможностей 
школы и общества. Выделяют четыре функции профилизации: 

-Социальную; 
-Экономическую; 
-Психолого-педагогическую; 
-Медико-физиологическую. 
В своем сообщении я остановлюсь на психолого - педагогической 

функции профилизации, которая заключается в выявлении и 
формировании интересов, склонностей, способностей школьников, 
определении путей и условий эффективного управления их 
профессиональным самоопределением. Психологическая служба школы 
призвана помочь учащимся в сознательном  выборе своего места в 
профессиональной структуре общества в соответствии со своими 
способностями и желаниями. 

Психолог проводит профконсультационную работу, которая 
осуществляется в нашей школе по таким направлениям: 

-диагностика индивидуально-психологических и индивидуально-
типологических особенностей учащихся, т. е. его психических,  интересов 
и потребностей, склонностей и способностей с целью определения 
соответствующего профиля обучения; 

-коррекция профессионального самоопределения – индивидуальная 
помощь старшекласснику в конечном выборе профессии, которая 
включает также рекомендации относительно развития определенных 
качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельности; 
выявление уровня его психологической, практической готовности и 
психофизиологического соответствия рекомендуемой профессии. 

Чтобы выбор профессии был на самом деле осознанным и 
свободным, необходимо учитывать три фактора: информированность о 
мире профессий, знание своих личностных особенностей, умение 
соотносить  личностные качества с требованиями, которые предъявляет 
профессия и специальность. Однако выбор профессии связан и с 
категориями возможностей и потребностей, такими факторами, как 
увлечение и мотивация, предвиденье результатов принятых решений. 

На мой взгляд, одной из проблем, которую должна решать школа, 
это ранняя этапная профориентационная диагностика. Нужно учитывать 
возрастные изменения мотивационной сферы. Путем наблюдения за уч-ся, 
анкетирования, анализа сочинений на заданные темы можно определить 
следующие этапы становления общественно-ценностных мотивов 
трудовой деятельности учащихся 1-11классов. 

 Планированный подход помогает воспринимать 
профориентационную работу как научно практическую систему 
подготовки личности к свободно осознанному выбору профессии. 

 И эта работа начинается не в седьмом и тем более не в десятом 
классе, а тогда, когда ребенок переступает порог школы. 
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 Существует 3 ступени обучения: 
1-начальная школа; 
2-средняя школа; 
3-старшая школа. 
Давая возможность младшим учащимся адаптироваться к первому 

классу со второго класса начинаются занятия по интересам: 
-хореография; 
-основы шахматной игры; 
-основы компьютерных знаний. 
Выбор проводиться в беседе с учащимися и родителями, 

Учитывается желание родителей и детей. Желающие дети начинают 
посещать занятия по интересам со второго класса. 

Учащиеся младших классов знакомятся с миром профессий, прежде 
всего , с профессиями своих  родителей. У них формируется правильное 
эмоциональное отношение к труду, появляется желание заниматься 
полезным делом, качественно выполняя порученную работу. 

Одно из занятий основы компьютерной грамотности готовит ребят к 
выбору до профильного предмета. 

2-этап.Средняя школа. 
В пятых классах дети знакомятся в основном с профессиями своего 

экономического региона. Одним из условий профориентации в учебном 
процессе является учет потребностей в кадрах конкретного 
экономического региона. Потому что экономический район имеет свои 
специфические характерные для данной местности потребности в кадрах. 

В 6 классах проводится тестирование, которое определяет 
способности, интересы детей. Эффективной является методика ДДО- 
дифференцированно -диагностический  опросник  Е.Климова, который 
дает важные знания о предварительных интересах и склонностях ребенка в 
кругу классификаций профессий по предметам труда: «человек-человек», 
«человек-природа», «человек-техника», «человек -знаковая система», 
«человек -художественный образ». Проводится анкетирование учащихся и 
родителей. «Пошуки, знахідки, перспективи» -для учащихся. «Ваш 
ребенок»- для родителей. Эта анкета позволяет установить характер 
влияния родителей на своих детей в вопросах выбора профессии. 

 После анкетирования и тестирования проводятся  индивидуальные 
беседы с учащимися, родителями, классным руководителем. На основании 
собранного материала формируются группы по выбору: 

-футбол; 
-интересный английский; 
-шитье и рукоделье; 
-оператор ЭВМ; 
-вокально-хоровое искусство; 
-изобразительное искусство; 
-хореография. 
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Разработан механизм перехода учащихся с одной группы в другую с 
учетом психологических и возрастных особенностей. 

3-этап.Старшая школа. 
Более глубокое изучение способностей и интересов начинается в 8 и 

9классах. В этих классах изучается профильная готовность по таким 
параметрам: 

-психофизиологическая готовность; 
-интеллектуальная готовность; 
-рефлексивная готовность; 
-характерологические особенности; 
-мотивационная готовность; 
-коммуникативная  готовность. 
Прекрасно себя зарекомендовали анкеты закрытого и открытого 

типа. В анкетах закрытого типа предлагаются варианты возможных 
ответов. В анкетах открытого типа ответы на вопрос дает реципиент. 
Например, «Анкета для учащихся», которая позволяет определить круг 
предпочтений детей. 

 С целью формирования готовности к профессиональному 
самоопределению, активизации проблемы выбора профессии, определение 
профессиональных интересов, способности учащихся, расширение 
представления о мире профессий и их особенностях психолог проводит 
психолого-педагогичный тренинг для уч-ся 9-11 классов «Выбор 
профессии, или задача со многими неизвестными». 

Как показал опыт профессиональная консультация эффективна при 
условии общей деятельности психолога, классного руководителя и 
руководителя   злективных  курсов. В процессе целенаправленной 
профориентационной  работы классный руководитель ведет наблюдения за 
ребенком,(что дает богатый фактический материал  о жизнедеятельности 
личности). 

В апреле проводиться анкетирование с целью определения 
жизненных планов уч-ся. Составляется таблица, где указываются 
результаты успеваемости уч-ся. На основе собранного материала 
формируется профильный класс. 

На последнем этапе, несмотря на то, что профиль выбран, работа по 
осознанному выбору профессии продолжается. 

Уч-ся 10-11 классов, которые выбрали профиль обучения, уточняют 
соответствие своих профессионально важных  и других качеств, 
состоянию здоровья требованиям профессиональной деятельности, 
которая выбирается. Психолог не только обращает внимание на 
психофизиологические качества учащихся, необходимых для овладения 
профессией, но и при необходимости корректировать выбор уч-ся, 
помогает в  самооценивании своих способностей и интересов. 

Чем старше класс, тем  жеще  дифференциация, тем глубже 
профилизация и индивидуализация обучения. 
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Проблема выбора нелегкая. Выбор будущей профессии для многих 
отождествляется с местом в обществе, удовлетворением материальных и 
духовных потребностей, самораскрытием, самоусовершенствованием, 
самореализацией. Влияние окружающих в выборе будущей профессии, 
помимо семьи или значимых взрослых, очень большой. Ребенок больше 
других способен поддаваться влиянию, сверяться с мыслями других, 
повторять чей-то пример, потому что для него так проще, меньше 
неизвестного впереди.   

Опыт нашей работы свидетельствует, что даже обращение внимания 
уч-ся на решение проблемы выбора профессии повышает быстроту ее 
продвижения в решении проблемы собственной жизненной перспективы. 
Конечно, осознанный выбор – одна из самых важных предпосылок 
развития личности, проявление полной мерой своих способностей, что 
дает возможность занять свое место в обществе, как самое эффективное 
применение знаний, умений и навыков. 

 
 

Розгорнутий план фрагменту заняття у системі «Вибір» - 
«Декоративно-ужиткового мистецтва» (ниткового дизайну) 

Вчитель трудового навчання  
(обслуговуюча праця:)О. О. Бодрих   

I. Тема: Нитковий дизайн та творчі професії. Презентація робіт у 
даній техніці. 

II. Практична робота: Завершення творчих робіт. Оздоблення 
бісером, пайєтками, люрексовими нитками. 

III. Мета: ознайомити: 
• з роллю НД у творчих професіях; 
• зі змістом профільного навчання технологічного напрямку та 

широким колом творчих професій дизайнерського напрямку; 
• з професійними вимогами до творчих професій; 
• де можна здобути освіту з вищевказаних професій. 
Розвивати: 
• естетичні смаки,  
• охайність в роботі,  
• творчу уяву,  
• зацікавленість до даного мистецтва,  
• формувати передумови до обрання учнями в майбутньому 

творчих професій. 
Виховувати: 
• охайність в роботі; 
• самостійність під час виконання робіт; 
• відповідальність за завершення справи. 
IV. Забезпечення роботи заняття:  



 
 

185

1. Наочні посібники: плакат «Основні технологічні засоби 
ниткового дизайну», тека з опорними конспектами та інструкційними 
картками , виставка картин у даній техніці; 

2. Обладнання і матеріали: незавершені творчі роботи , 
інструменти та матеріали для оздоблення робіт. 

3. Методи та форма проведення заняття: заняття-презентація з 
елементами проблемної міні-лекції. 

V. Міжпредметні зв’язки: історія, образотворче мистецтво, 
математика, креслення. 

VI. Організаційний момент. 
VII. Повідомлення теми та мети заняття 
VIII. Мотивація навчальної діяльності. 
Проблемне питання: Чи має мистецтво ниткового дизайну 

відношення до творчих професій і яких?  
ІХ. Установка на позитивну діяльність.  
Дорогі дівчатка! Щоб сьогоднішнє заняття було не тільки корисним 

для вас, але й святковим і радісним, пропоную вам повернутися одна до 
одної та подарувати чарівну посмішку, яка зарядить вас позитивною 
енергією не тільки на заняття, а на цілий день! 

Х. Теоретичні відомості (метод - проблемна міні-лекція).  
1. Місце й роль ниткового дизайну в творчих професіях.  
Нитковий дизайн,  як вам відомо – один з видів декоративно-

ужиткового мистецтва, який сягає своїми коріннями до народних майстрів 
Англії – ткачів. А хто скаже, з якими навчальними предметами «дружить» 
НД? Правильно – це математика, креслення, образотворче мистецтво. А ще 
на наших заняттях ми ведемо розмову про кольори, які доречніше 
використати до своєї роботи, обговорюємо що це буде за робота, для чого 
вона призначена – на подарунок, для прикрашання своєї оселі тощо.  
Також обов’язково робота має свою назву, яку їй даєте ви, при цьому ви 
розвиваєте такі якості в собі, як художні, конструкторські, абстрактне та 
логічне мислення, зорову й образну пам’ять. А ще у нитковому дизайні 
немає меж для вашої фантазії, адже всі ви добре знаєте, що один і той же 
технічний малюнок можна виконати різними засобами, і виходить, що 
отримуємо різні , але по-своєму цікаві художні зображення. 

А хто хоче сказати, в яких  професіях можна застосувати ці якості? 
Правильно – це цілий ряд творчих професій, мета яких – творити красу. 

2. Профільне навчання в нашій школі та коло творчих професій 
дизайнерського напрямку. 

Давайте розширимо коло професій, які ви щойно перелічили: це – 
килимарниця, килимарниця-вишивальниця, дизайнер комп’ютерної 
графіки і реклами, дизайнер інтер’єру та меблів, дизайнер ландшафтів, 
дизайнер-модельєр костюма та аксесуарів, спеціалісти з художньої 
вишивки та художнього ткацтва, спеціаліст з декоративно-прикладного 
мистецтва промислової графіки, дизайнер архітектурно-просторового 
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середовища, модельєр та конструктор виробів народного вжитку, технолог 
та дизайнер тканин та трикотажу.  

Треба додати, що  другою сходинкою у вашій професійному 
самовизначенні є профільне навчання в нашій школі, яке розвиватиме ваші 
здібності та таланти і водночас готуватиме вас до вступу у вищі навчальні 
заклади, де ви зможете отримати професію. Логічним продовженням 
занять у системі «Вибір» є один з напрямків профільного навчання – 
«Основи дизайну одягу», де ви, якщо оберете його, будете засвоювати ази 
таких професій, як дизайнер-модельєр костюма, модельєр-конструктор. 

3. Професійні вимоги до творчих професій. 
Щоб здобути одну з перелічених чудових, творчих професій, ви 

маєте знати, які вимоги ставляться до людей даних професій. Може, хто з 
вас хоче відповісти? Правильно. Ця людина перш за все повинна бути 
творчою, мати естетичний смак, відчувати прекрасне, і вміти його творити 
навколо себе, знати добре математику, добре розумітися у кресленнях, 
гарно малювати, і звичайно, любити свою справу. 

4. Де можна здобути дані професії. 
А ви вже обрали свою майбутню професію? Якщо ні, то подумайте 

на тими професіями, які ми сьогодні обговорювали. А здобути їх можна в 
таких навчальних закладах:  

• Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну у м. 
Києві 

• Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 
• Київський національний університет технологій та дизайну 
• Українська Академія дизайну, м. Львів 
• Львівський державний коледж декоративного і ужиткового 

мистецтва 
• Донецький державний технікум технологій та дизайну 
• Винницький коледж прикладного мистецтва ім.. В. Ю. Шкрібляка 
• ПТУ №28 , Полтавської обл., смт. Решетилівка. 
ХI. Практична частина заняття. 
1. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми при 

виконанні практичних робіт. 
2. Оздоблення роботи бісером, пайєтками, люрексовими нитками. 
ХIІ. Підведення підсумків заняття. Презентація творчих робіт. 
 

Фрагмент уроку з англійської мови клас 10 А  
О. В. Писаренко 

Тема: Моя школа   
Мета: Практична: вдосконалювати навички усного монологічного 

мовлення по темі «Моя школа», розвивати вміння передбачати 
висловлювання інших людей.  
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Освітня: розширити знання учнів про освіту в Україні, збагатити 
духовний світ особистості за рахунок ознайомлення з прислів’ями та їх 
тлумаченням.  

Розвиваюча: розвивати вміння працювати в групах, вміння логічно 
викладати думки при спілкуванні з іншими людьми.  

Виховна: виховувати повагу та любов до школи, вчителів, почуття 
толерантності один до одного.  

Хід уроку 
I Організаційна частина  
1 Привітання  
Good day to everybody! Dear teachers, pupils and our guests! We are glad 

to see you at our school and at our lesson.  
2 Повідомлення теми та задач уроку  
The topic of today’s lesson is «My School». When I was preparing for 

this lesson I tried to remember my school years and tried to understand what did 
the word «school» mean for me? I’ve made a «sencan». Have a look! 

School 
Amazing, careless 

To bring up, to teach, to develop 
School is a bridge between one’s childhood and one’s adult life. 

Education 
But it’s only my point of view. And today we are going to speak about 

your attitude to school, its problems and positive sides. By the way we are going 
to learn why our school is special for you.  

3 Лексична розминка (Warming-up)  
Асоціації учнів зі словом «школа» Учні записують слова на дошці. 
What words come to your minds when I say word «school»? Motivate 

your choice.  
E.g. I’ve chosen the word «breaks» because we have breaks after each 

lesson and it’s the most pleasant part of our learning process.  
II Основна частина  
1 Робота в групах. Розвиток вміння передбачати висловлювання 

інших людей.  
For our further work let’s divide into groups. Take these cards with the 

beginning of some proverbs. Your task will be to find the end of them. Try to 
explain the proverbs. 

- Money spent on brain is never spent in vain.  
- Talent is 90% of perspiration and 10% of inspiration.  
- So many languages you know so many times you’re a man.  

So we have 3 groups. As it was said earlier today we are going to 
speak about our school. There are a lot of pupils in our school. And all of 
them made their choice to study in it some years ago. Last week we made an 
investigation and ask some pupils «Why have you chosen this school? » The 
ideas were very different. The most popular were:  
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-My school is near my house.  
-My parents studied at this school.  
-It’s a Russian- speaking school.  
Try to guess what the other ideas were. Read your predictions. Let’s 

check up your answers. 
- Our school is called «Vybir» and it has a lot of studying 

blocks that give us a great opportunity to develop our skills, to realize and 
demonstrate our individual talents.  

- It’s a rather big school, so I have a good opportunity to make 
more friends.  

- I like teachers at our school.  
- My friends study at this school.  
- Our pupils take part in different competitions and contests 

and have a great success in them.  
- My Mum works at this school.  

2 Розвиток навичок монологічного мовлення .    
а) розповідь учнів про свою школу;  
б) обговорення проблем шкільного навчання.  
You told a lot of interesting facts about our school, a lot of advantages 

of studying at our school. But it won’t be true if we say that everything is 
good. Of course, we have some problems. Could you draw the biggest 
problem in studying for your group? (Student’s ideas) How can we solve this 
problem?  

III Заключна частина  
1 Підсумки  
2 Виставлення оцінок  
3 Домашнє завдання : скласти свій сенкан зі словом «школа» 
 

Математичне свято 
«Хай славиться й святиться наук цариця» 

 
Ведуча 1. Всім, хто навчає Математики! 
Всім, хто вивчає Математику! 
Всім, хто любить Математику! 
Всім, хто ще не знає, що може любити математику! 
Присвячується наше свято ! 
Ведуча: Добрий день, шановні гості, діти, вчителі! Сьогодні у нас 

свято математики, адже немає нічого цікавішого за математику. 
Учень: Відкриваємо ми свято!  
Всіх запрошуєм до нас!  
І веселих, і кмітливих,  
Брати участь просим вас.  
Поєднаємо ми, звісно,  
І красиве, і корисне.  
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Учень: Сьогодні ми будемо, друзі,  
Царицю всіх наук вітати ,  
Так можем гордо і по праву  
Ми математику назвати.  
Учень: Наук на світі є багато, 

Їх навіть, важко полічити,  
Та нам їх треба добре знати,  
Щоб всесвітом оволодіти.  

Учень: До різних ми наук охочі, 
Нехай ведуть нас до вершин,  
Та зараз ми сказати хочем: 
Наш МАТЕМАТИЦІ-уклін!!! 
Ведуча: Важко уявити життя без математики. У кожній сфері 

діяльності людини, скрізь і усюди, задіяна математика. То давайте ж усі 
разом помандруємо у дивовижну країну чисел, рівнянь, прикладів...  

На сцену гордовито виходить КОРОЛЕВА АМОІСКА ІІ у 
супроводі прислужниці Бісектриси. 

Амоіска II: Ніхто і нікуди не помандрує без мого, 
великовельможного дозволу. А я його вам не дам!!! 

Ведуча: Шановна, ви б для початку представилися.  
Бісектриса: Тихше, тихше! Невже ви не пізнаєте, це ж велика і 

могутня королева АМОІСКА II, королева країна Антиматематиї. 
Ведуча: Вибачте, шановна королево, ми і не знали, що потрібен ваш 

дозвіл для подорожі. 
Амоіска II: Яка ще подорож? Кому це потрібно? Кому потрібна ця 

математика? Ось, хоч і у дітей спитайте ! Діти, от скажіть якби було гарно 
жити без математики! Приклади не вирішувати, над рівняннями не 
замислюватись, гуляй і радій життю. 

Ведуча: Але і щоб погуляти, і щоб на комп'ютері пограти, і щоб 
морозиво поїсти, теж математика потрібна. 

Амоіска II: А я КАЖУ не потрібна!!! (голосно і сердито) 
Ведуча Що ж подивимося. 
( Звучить пісня ) 

Зеленеє жито, зелене,  
А вже атестація в мене. 
Зеленеє жито женці жнуть,  
А учителі  до класу йдуть. 
Зеленеє жито, зелене,  
Маю з математики проблеми, 
І міркує дружно вся сім'я:  
Чи закінчу школу гарно я? 
Зеленеє жито, зелене, 
Він дістане «шпору» з кишені. 
Акуратно розв'язки напише —  
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Вже його на другий рік не лишуть!  
Ведуча: Сьогодні у нас чарівне свято, тож перенесемося у далеке 

минуле і зустрінемо там найвідоміших вчених. 
Амоіска II: Не знайдете ви їх там, бо я їх викрала і заховали. 

Діточки, нащо ж вам ті учені старигани , як гарно нічого не знати, бути 
двієчником. «Не хлопот , не забот»! Лариска, за мною! (Королева іде геть). 

Бісектриска( звертаючись у бік королеви): Сто разів уже казала, не 
Лариска я, не Лариска , а Бісектриска. Допоможу вам, бо мені ця Королева 
ось уже де ( показує на горло; подає ведучій старовинний манускрипт, і 
тікає за королевою) 

Ведуча(дивиться на манускрипт): Ні самій мені не впоратися. Діти 
виручайте! Всіх в команди об'єднайте і у подорож рушайте! Вірно хто 
відповідає, той учених відшукає! 

ЗАПРОШУЄМО КОМАНДИ 5 І 7 КЛАСІВ зайняти свої місця. 
Ведуча: Щоб  розпочати нашу подорож, і знайти вчених , потрібно 

дати відповідь на першу добірку завдань Амоіски І. 
Завдання 1. 
1.На подвір'ї шість котів  
Зранку полювали, 
І вони за шість хвилин  
Шість мишей спіймали.  
Припусти, що сто котів  
Сто мишей спіймали.  
Скільки часу ці коти  
Разом полювали?      (6хв.) 
2. У корзині лежать 5 яблук. П'ятьом дівчатам треба дати по 

одному яблуку, але так, щоб одне яблуко залишилося в корзині. Як це 
зробити? (Одна дівчина візьме яблуко з корзиною.) 

3. У сім'ї 6 синів, кожний син має сестру. Скільки всього дітей у 
батька? (7.) 

4.  Двоє батьків і двоє синів поділили між собою три яблука так, що 
кожному дісталося по одному. Як це трапилося? (Яблука ділили батько, 
син і дідусь.) 

5.  Скільки буде десятків, якщо три десятки помножити на два 
десятки? (60.) 

6.  Уявіть, що ви машиніст потяга, який виходить, від пункту 
відправлення о 14 год і має 7 вагонів. Середній вік пасажирів 28 років. 
Скільки років машиністові? (Стільки, скільки відповідаючому.) 

7. Водій автомашини має дві сестри, але вони не мають брата. Як 
таке може бути? (Водій — жінка.) 

8. Горіло п'ять свічок. Дві з них згасли. Скільки свічок залишилося? 
(Дві.) 

9. Одне яйце варять 4 хв. За скільки хвилин можна зварити п'ять 
яєць? (За 4хв.) 
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10.  На двох руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках? (50 
пальців ) 

Ведуча: Першу загадку Королеви АМОІСКИ І І ми розгадали. І 
потрапили на чарівний півострів Греція. Думаю, тут варто нам пошукати 
когось з учених.   ( Звучить пісня на мотив « Цвіте терен ») 

Теорему Піфагора  
Будемо вивчати.  
Не співати, не гуляти,   
Ніч не досипати! 
 
Якби знав ти, Піфагоре,  
Що в нас проблеми,  
Замість тої теореми 
Ти створив би лему. 

(На сцену виходить Піфагор.) 
Ведуча: Вітаємо вас , шановний друже! Прошу представитись. 
Піфагор: Я грецький вчений Піфагор, зі стародавнього містечка 

Кротон. 
Ведуча: Я знаю про вас легенду: було це понад 2500 років тому. У 

грецькому містечку Кротон стояв затишний будиночок, який здавався 
дивним і таємничим. Сюди здалеку приходили молоді люди. Ніхто з 
мешканців містечка не пам'ятав випадку, коли б хто - набудь із чужинців 
звернувся до місцевих жителів з розпитуваннями, і ніхто не пам'ятає, аби 
юнаки розмовляли між собою. Чи правда, що там мешкали ви, 
вельмишановний Піфагор, і чому мовчали ваші учні? 

Піфагор: Я брав до своєї школи тільки тих, хто вмів зберігати 
таємниці, був стриманим, зосередженим і тому мовчазним. Це допомагало 
включити інтуїцію, щоб осягнути механізми , якими керує життя. 
Можливо, я був дещо суворим до учнів. Та математика того вимагає, 
зосередження і увага, увага і зосередження. 

Ведуча: Так. Це важливо . А у нас деякі учні не хочуть 
зосереджуватися на математиці, їм краще вже м'яча поганяти. 

Піфагор: Одне іншому не завадить. Я , наприклад, 25 століть назад, 
на олімпіаді у Афінах, став чемпіоном з кулачного бою. 

Ведуча: Оце так! Вам на все вистачало часу, волі і снаги. Оце гарний 
приклад нам для наслідування. Тут і теорема про гіпотенузу і катети, і 
спорт - усе іде поруч. 

Ведуча . І ще одне. Ми знаємо, що Ви, шановний Піфагоре, 
обожнювали числа. Ви казали, що числа керують світом, вищу 
досконалість вбачали у гармонії чисел, у числових співвідношеннях. 
Колись Ви, перебираючи струни на арфі, помітили, що наймилозвучніші 
співвідношення звуків — це октава, квінта, кварта. Для Вас і для всіх 
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наших гостей звучить зараз чарівна мелодія вальсу, витримана у 
співвідношенні звуків 

4
3 . 

(Звучить мелодія вальсу і діти виконують танок) 
Учень: Хто каже - цифри безсловесні? 
Вони ідуть назустріч веснам. 
В далекій тундрі і в аулі 
Ми їхню мову всюди чули. 
Звучать вони, як пісня слави, 
Як велич нашої держави. 
В них мрія серця ожива, 
У них дерзань палкі слова! 
Ведуча: А зараз ми попросимо наші команди допомогти нам 

продовжити подорож. (Пропонується слідуюча підбірка завдань) 
Завдання 2. 
1. Найбільше натуральне число. (Немає.) 
2. Назвіть найменше  натуральне число. (1.) 
3.  Назви компоненти дії додавання. (Доданки, сума.) 
4. Яке число без остачі ділиться на всі числа? (Число 0.) 
 5. 

12
1  року —це... (...місяць.) 

6. Скільки цифр ми використовуємо? (Десять.) 
7. 2006 : 1    (2006)  
8. Чому дорівнює добуток числа 2006 і числа 0? (0.) 
9. 25: 0 (На нуль ділити не можна.) 
10. Яке число називають «чортовою дюжиною»? (13) 
Після відповідей  за дверима чути шум, грюкіт, удари, крики «Бийте 

її!», «Топчіть ногами!», «Терзайте!, «Вона знається з дияволом!», 
«Розпалюйте вогнище!») 

Ведуча: Що там відбувається? 
На сцену виходить Гіпатія. 
Гіпатія: Вони думали, що я вмерла тоді на вогнищі. А я живу вже 

1600 років. 
Хочу сказати про себе словами поетеси Лесі Українки:  
Ні! Я не вмру! 
Я буду вічно жити, 
Я маю в серці те, 
Що не вмирає. 
Ведуча: Хочу представити вам, діти Гіпатію. Вона жила у Єгипті у 

першій половині VI ст. нашої ери, у часи жахливого мракобісся, 
невігластва. 

Оскільки вона була жінкою, її мали турбувати лише сімейні справи, 
прання, обід тощо. Гіпатію ж завжди цікавила математика. Її звинуватили 
у зв'язках з дияволом. Бо хіба могла, бачте, жінка опанувати такі 
премудрості, які не під силу багатьом чоловікам. За розум і прагнення 
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знань натовп фанатиків розтерзав Гіпатію, а потім спалили її бездиханне 
тіло. Та пам'ять про її силу волі живе у віках! 

Звучить вірш Варвари Гринько «Гіпатії Олександрійській»  
Учень: Світу усього гордість і мрія,  
В числах відчула музику,  
Розум блискучий Олександрії,  
Світла й науки МУЗА!  
Ви, нелюдські фанатики,  
Вбили, гадаєте, віру?  
Ні, не убить математики  
Жодним скаженим звірам!  
Вогнем спопелили Гіпатію — 
Бога правдиву симпатію,  
Та славу її не спалити: 
Вона буде вічно жити! 
Ведуча: Ось такі жахи були через математику.  
Гіпатія: Та не будемо про сумне! Давайте про веселе, бо ж бачу таке 

прекрасне свято. Я дуже полюбляю танцювати! А сучасні дівчатка уміють 
танцювати  

Ведуча: Та у нас тут зібралися найкращі танцюристки Божківського. 
Еге ж, дівчата?! 

Діти хором : ТАК!!! 
Ведуча: Давайте покажемо нашій гості, як ми вміємо веселитися!  
(Діти виконують танок.) 

Ведуча: Наша подорож триває. Пропонуємо командам нове завдання. 
Завдання 3 

(Потрібно написати якомога більше математичних понять, термінів) 
А поки команди працюють, послухаємо , як один учень розв’язує 

задачі  
Учень: Хоч сідай та гірко плач —  

Не люблю отих задач!         
Через них одні невдачі.  
Ох! Замучили задачі. 
 
Чи задачник непутящий,  
Чи такий я безталанний?  
Та усіх я обдурю —  
В книжці відповідь знайду! 
 
Ви учіться, хто бажає, 
Я б здоров'я не втрачав. 
На умову не зважаю! 
Раз — помножив, два — додав. 

Учень: Скільки чашок, скільки ложок —  
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Це ж простеньке завдання.  
Ти додав слона до кішок,  
Перемножив на коня. 
 
Справді, нескладна наука —  
Була б відповідь, як слід — 
Вийшло: дід молодший внука  
Аж на 49 літ. 
 
До Свердловська місто Сочі  
Ближчим є за Камишов.  
А один індійський хлопчик  
Ніл за вечір обійшов. 
 
А друкарські дві машини  
Косять жито вісім днів.  
Проїжджають щохвилини  
Три десятих поїзди. 
А до Марса — метрів 300.  
Мудра в хлопця голова!  
Півхлоп'яти йде у місто,  
З ним — півмами. Ну й дива!  
Що ж ми Адику поставим  
За подібні чудеса? 

Ведуча : Маю надію, що цей вірш не стосується наших учнів. 
Сподіваюся, що ваші розв'язки кращі, ніж ми щойно чули у вірші.  

(Оголошують результати конкурсу ) 
Ведуча: Гарно конкурси здолали! А зараз мерщій до міста Сіракузи, 

саме там має чекати на нас останній з вчених, захоплених Амоіскою II.А 
щоб дорога була швидшою учні 5 класу затанцюють нам. 

(Учні 5 класу виконують танок.) 
(На сцену виходять Архімед, чародій-факір.) 
Ведуча: Хто ж це до нас завітав? 
Архімед: Я Архімед, грецький вчений. Крім математики я 

захоплююсь ще багатьма цікавими речами. І показав при своєму житті 
багато фокусів. От пам'ятаю одного разу , у порту Скараманга, недалеко 
від Афін, на відстані 50 М від берега, я лише за допомогою дзеркал 
підпалив корабель. Сфокусував промені так, що плаваюча посудина враз 
спалахнула. Ото фокус!  

Факір: А ми теж знаємо  фокуси, кораблів звичайно підпалювати не 
будемо, а дещо цікаве можемо показати. 

(Факір показує фокуси із таблицею чисел і з вгадуванням монет) 
Ведуча: Відомості про ваші подвиги, шановний Архімеде, дійшли 

через віки до нас.  
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Архімед: Так, були мислителі у наші часи! Зараз таких уже не має !  
Ведуча: Ні, шановний , Архімеде, ви не праві. У нас тут такі 

мислителі зібралися! 
Архімед: А ми зараз перевіримо. 

Завдання 4 
1. Чи можна стверджувати, що коли о 12.00 дня іде дощ, то через 

36 годин буде сонячна погода? (Ні, бо буде ніч.) 
2. Назвати п'ять днів підряд, не називаючи ні чисел місяця, ні днів 

тижня. (Відповідь. Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра). 
3. Супутник Землі робить перший oберт за 1 год 40 хв, а другий — 

за 100 хв. Як це пояснити? (Відповідь. 1 год 40 хв = 100 хв.). 
4. Ішов Іван до міста, а назустріч сім дівчат. У кожної - кошик, з в 

кошику - кішка, у кожної кішки — кошеня, а в кошенят по чотири мишки. 
І замислився Іван: «Скільки мишей і кошенят несуть дівчата до міста? 

( До міста йшов один Іван ) 
5. Кравець має сувій сукна довжиною 16 м, від якого він відрізає 

щодня по 2 м. На який день він відріже останній шматок?  (На 7-й день.) 
6. На поверхні ставка росте латаття. Площа, яку воно займає, з 

кожним днем подвоюється. Весь ставок заріс лататтям через 20 днів. 
Через скільки днів заросла половина ставка? (Через 19 днів.) 

7. Екіпаж, запряжений трійкою коней, проїхав за 1 годину 15 км. З 
якою швидкістю біг кожен кінь? (15 км/год.) 

8. Чим закінчується день і полудень? (М'яким знаком.) 
9. Чому дорівнює чверть години? (15 хвилинам.) 
10. Що йде, не рухаючись з місця? (Час) 
11. Чи може страус назвати себе птахом? (Ні.) 
12.  Яких каменів немає в жодному морі? (Сухих.) 
13. Скільки кінців у 9,5 палиць? ( 20.) 
Архімед: Так, багато у вас тут розумників! Обидві команди гарно 

працювали.  От лише жаль, що дипломи « Знавців математики»  захапала 
ця вреднюча королева, як її там… 

( На сцену виходить королева Амоіска II.) 
Амоіска II: Ніяка я вже не вреднюча. Бачу, що даремно я усе це 

влаштувала. Вашим дітям ніякі вчені не потрібні, вони і самі багато що 
вміють і знають. Лариска, тягни дипломи! 

Бісектриса: Ось дипломи, нашим учасникам. Вони їх заслужили по 
праву! А я до речі не Лариска, а бісектриса. У нас же сьогодні свято 
математичне! 

Амоіска II: А я до речі НЕ АМОІСКА, а аксіома. 
Ведуча: Аксіома – це твердження, що не потребує доведення, як не 

потребує доведення  і те , що без математики не прожити на цьому світі. 
Учень: Без математики навіть обіду смачного не звариш. 
Ведуча: Адже, щоб зварити вареники, потрібно правильно 

порахувати кількість продуктів. 
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Учень:  
Батько наш поїсти неабиякий мастак!  
Що не зварить йому мати, все не так.  
Вередує: «Як з'їдаю твій обід,  
Наче гирю закладаю у живіт».  
«Он торік я в ресторані, — каже, — був... 
 Ледве миску з девалями не ковтнув.  
Там таку дають підливку — смак і шик!  
З нею з'їсти можна власний черевик!» 
 
Раз в неділю ми зосталися одні,  
Сидимо удвох, немов на виданні.  
Ми із батьком зажурились, сидимо,  
Я наліво, він направо — плюємо. 
Не залишили нам  їсти, то й нехай...  
А ми зваримо вареники давай!  
Налили ми в ночви свіжої води,  
Півмішка муки засипали туди.  
Я качалку взяв, а батько макогон,  
Тісто туго замісили, як гудрон.  
Дріжджів кинули дві пачки — красота!  
Потім перцю і лаврового листа. 
 
Тісто витягли на стіл та й січем:  
Я — ножакою, а батько — сікачем. 
 В казані кипить, аж піниться, вода.  
Я ліплю, а батько мій вареники вкида. 
На губах у мене тісто, в батька — сир.  
Він по кухні походжа, як командир. 
- Хай живіт, — говорить, — лопне, а жінкам  
Отакунького вареника не дам! 
 
В казані вода вирує, булькотить,  
Сир гарячий нам на голови летить.  
Покипіло так не більше двох годин,  
Бачим: збились всі вареники в один.  
Ми вареник той штовхаємо до дна,  
А він лізе, випирає з казана. 
 Батько каже: «Ну, нехай вже буде так. 
 Покуштуємо, яке ж воно на смак!» 
 
Поділили ми вареник, сидимо. 
Я виделкою, а батько ложкою — їмо. 
Я помалу ремиґаю, він — жує. 
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— Ну— цікавиться, — як враження твоє?!  
Я показую на пальцях і стогну! 
Зуби злиплися, язик не поверну, 
В батька очі лізуть з лоба — не ковтне. 
Просить: «Стукни по потилиці мене!» 
 
Я як двину його в шию кулаком! 
 Тут відразу нам полегшало обом.  
Батько вперся на своєму: «А жінкам  
Я однаково й понюхати не дам!» 
 
Те, що я не з'їв і батько не доїв,  
Потаскали кабанові ми у хлів.  
А кабан понюхав тісто, кашлянув,  
Перекинувся в баюру і заснув. 
Батько штовх його: «Пардон, мосьє кабан!  
Вибачайте, я не знав, що ви гурман.  
Може, й ви вже захотіли в ресторан?»  
І надів йому на голову казан... 
 
Ведуча: Отже ми постійно переконуємося, що математика потрібна 

нам завжди 
Учень: Без математики не купиш смачного морозива! 
Учень: Без математики не пограєш на комп’ютері! 
Учень: Без математики не полетиш у космос! 
Учень: Без математики життя було б не цікавим! 
Учень: Така вона – наук усіх цариця. 
Шляхетна, мудра, добра і весела, 
Її корона сонячно іскриться 
У кожній школі, у містах і селах. 
Ми з нею завжди – і серця співають, 
Ми з нею — і сумління наше чисте. 
Тож хай, немов прогресії, зростають 
Ряди геометрів та алгебристів! 
Учень: Глибина і абстракції сила, 

Підрахунок в задачі стрункий.  
Строга логіка, виклад красивий. 
Математиків ваблять віки. 
Проникаючи в зоряні далі, 
В таємниці земної кори 
Математика всіх закликає:  

- Ти міркуй, фантазуй і твори!(Діти виконують заключну пісню.) 
 
ЗАКЛЮЧНА ПІСНЯ 
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1. Сумно, сумно аж за край, 
Любу математику знай ти, друже, знай. 
Вчися відповідь знайти,  
У житті важливо досягти мети. 

Приспів: 
Усі рівняння розв’язать 
І логарифми два зв’язать, 
Таблицю множення нам теж не  забувать. 

 
Бо математика, вона, 
Шляхетна, мудра і проста 
Через віки усі пройшла й перемогла. 
 

2. Годі, годі сумувать 
Зараз так важливо  
Все на світі знать. 
Мають нам допомогти  
Цифри й теореми 
По життю іти. 

Ведуча: Друзі, на цьому наше свято закінчено! 
 

Нетрадиційний урок 
Урок з алгебри у 7 класі 

Тема. Розкладання многочленів на множники. 
Мета: формувати вміння і навички учнів розв'язувати вправи, 

використовуючи різні способи розкладання многочленів на множники; 
розвивати навички розумових дій, уміння аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, шукати закономірності, розмірковувати за аналогією; 
розвивати творче мислення, увагу; тренувати зорову пам'ять; виховувати 
волю; формувати духовні потреби і мотиви діяльності. 

Тип уроку. Урок повторення і застосування знань, умінь і навичок. 
ХІД УРОКУ 

I. Вступна частина. 
Учитель.  Добрий день, шановні діти і гості! 
Напевне, у вашому житті траплялися моменти, коли, прочитавши 

якийсь матеріал у журналі чи газеті, ви ним переймалися або були в за-
хопленні, або обурювалися. І можливо, у вас виникало бажання самим 
написати щось таке. Словом, щоб усі заніміли від подиву. Я даю вам шанс 
поставити себе на місце журналіста: а раптом у вашій особі живе 
«супержурналіст». 

Кінцевий результат праці будь-якого журналіста — цікавий матеріал. 
Цьому передує копітка робота. Насамперед потрібно визначитися з темою 
журналістського пошуку. Потім оперативно зібрати (по можливості) 
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вичерпну інформацію, сукупність фактів, що стануть основою задуманого 
матеріалу. 

Тема вашого журналістського пошуку сьогодні «Розкладання 
многочленів на множники». Адже у 8 класі ви постійно будете виконувати 
цю дію з многочленами при скороченні дробів, при виконанні всіх дій з 
раціональними виразами, при розв’язуванні рівнянь, при підготовці і 
участі в олімпіадах з математики. 

Отже, ваша мета — зібрати якомога більше інформації, фактів з цієї 
теми, щоб у 8 класі ви змогли скористатися своїми знаннями і 
дослідженнями. 

ІІ. Повторення теоретичного матеріалу. 
Журналістам доводиться спілкуватися з людьми, уміло 

встановлювати контакт зі співрозмовником. Тому ви повинні проявити 
обізнаність з теми. Отже, спочатку скажіть, які способи розкладання на 
множники ви знаєте  

1) винесення спільного множника за дужки; 
2) за допомогою формул скороченого множення; 
3) спосіб групування. 
Згадаємо перший спосіб – винесення спільного множника за дужки. 
У І семестрі ви писали контрольну роботу по даній темі і допустили 

помилки. Спробуйте самі знайти їх. 
1) 2х + 6х2 = 2х2(1 + 3х);  
2) ( );124121236 2 −=− aaaa  
3) ( );22 22224 baaabaa +=++  
4) ( );4231263 2 xyxxxyxx ++=++  
5) ( )222 323963 ababbabab +−−=+− . 
Другим пунктом ви бачите є знання формул скороченого множення. 

До речі, готуючись до сьогоднішнього уроку, я помітила, що всі мої 
формули хтось переплутав. 

Допоможіть мені, будь-ласка розібратися з формулами. 
22 ba − = ( )2ba − ; 

( )( )babababa +−=++ 22 2 ; 
( )222 2 bababa +=+− ; 

( )( );2233 babababa +−+=−  
( )( );2233 babababa ++−=+  

3223 33 babbaa +++ = ( ba − )3 

3223 33 babbaa −+− = ( ba + )3 
Що ж, дякую вам за допомогу. Формули ви знаєте. Але я хочу вам 

нагадати слова Есхіла 
« Мудрий не той, хто багато знає, а хто вміє застосовувати знання 

на практиці» 
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Крім того, зараз у всіх анкетах є пункт «Знання комп’ютера». То ж 
зараз я пропоную вам пройти тест на вміння користуватися комп’ютером і 
вміння застосовувати формули скороченого множення.  

ІІІ. Робота з комп’ютером. 
Тест 

І варіант                                       
1.   х2 – 36 = 
                      А) (х – 6)(х – 6);  
                       Б) (х + 6)(х + 6);   
                       В) (х – 6 )(х + 6); 
2. 4 – у2 =  
                     А) (2 – у )(2 + у); 
                     Б)  (2 – у )(2 –  у); 
                      В)  (2 – у )2; 
3. с2 + 12с + 36 =  
                         А) (с - 6) 2; 
                        Б) (с + 6 )(с + 6); 
                          В) (с + 6)2; 
4. х2 – 14х + 49 = 
                         А) (х – 7)(х + 7);
                          Б) (х – 7)2; 
                          В) (х + 7)2; 
5.  a3  + 64 =  
             A) (a – 4)(a2 + 4a + 16); 
              Б) (a + 4)(a2 – 4a + 16);
              В) (a – 4)(a2 – 16); 
6. с3 – 27  =  
                A) (с – 3)(с2 + 3с + 9);
                Б) (с + 3)(с2 – 3с + 9); 
                 В) (с – 3)(с2 + 9);      
7.  81х2 – 64у2 =  
                 A) (9х – 8у)2; 
                 Б) (9х + 8у)(9х – 8у);   
                 В) (9х + 8у)(9х + 8у);  
8.  36у2 – 120у + 100 = 
                  А) (6у + 10)(6у + 10)
                 Б) (6у + 10)(6у – 10); 
                 В) (6у – 10 )2; 
9. y16 – x30 = 
                 А) (y8 – x15) 2; 
                Б) (y 2 + x2)(y14 + x28); 
                В) (y8 – x15 )(y8 + x15); 

    ІІ варіант                                
1.   х2 – 25 =                              
                       А) (х – 5)(х – 5); 
                       Б) (х + 5)(х + 5); 
                       В) (х – 5 )(х + 5); 
2.   1 – a2 = 
                      А) (1 - а)2; 
                      Б) (1 –  а )(1 + а); 
                       В) (1 –  а )(1 –  а);
3.  с2 + 10с + 25 =  
                      А) (с - 5)2; 
                      Б) (с + 5 )(с – 5); 
                      В) (с + 5)2; 
4.   у2 – 20у + 100 = 
                    А) (у + 10)(у + 10);  
                     Б) (у + 10)(у – 10);  
                     В) (у – 10 )2;  
5.   a3 – 125 =  
             А) (a + 5)(a2 + 5a + 25); 
              Б) (a – 5)(a2 + 5a + 25);  
              В) (a – 5)(a2 – 25);     
6.   с3 +8 =  
               A) (с – 2)(с2 + 2с + 4);  
                Б) (с + 2)(с2 – 2с + 4); 
                В) (с – 2)(с2 + 4);    
7. 25х2 – 49у2 =  
                 A) (5х – 7у)2;   
                 Б) (5х + 7у)(5х – 7у); 
                 В) (5х – 7у)(5х – 7у);   
8.  25у2 – 100у + 100 = 
                А) (5у + 10)(5у + 10);  
                 Б) (5у + 10)(5у – 10); 
                 В) (5у – 10 )2; 
9.    x10 – y12 =  
                 А) (х8 – y10)(х8 – y10); 
                 Б) (х5–y6)2; 
                 В) (х5 – y6 )(х5 + y6); 

( Після того, як учні виконають завдання, вони перевіряють один в 
одного правильність за ключем, що знаходиться в кінці тесту.) 
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ІV. Усна лічба 
Учитель. Кожний журналіст хоче працювати в престижній газеті, 

але головний редактор газети бере на роботу тільки тих, хто 
продемонструє гарні здібності. Уявіть, що я — роботодавець, мені потрібні 
журналісти, які вміють швидко обчислювати усно, адже усні обчислення 
доводиться робити хоча б для того, щоб підрахувати витрати на підготовку 
матеріалу для написання тієї чи іншої статті. Отже, ви — на співбесіді у 
головного редактора. 

Обчислити усно 
1) 3002 – 2992 ; 
3) 1032 – 2 · 103 · 93 + 932; 
4) 552 + 2 · 55 · 45 + 452; 
5) 563 + 3 · 562 · 44 + 3 · 56 · 442 + 443; 
V. Фізкультхвилинка 
                          А ми зовсім не втомились, 
                          Вправо, вліво подивились. 
                          Встали, спинки розігнули, 
                          Руки вгору підтягнули, 
                          Опустили їх на боки, 
                          Та надули свої щоки,  
                          Видихнули та присіли, 
                          Підстрибнули і за парти сіли. 
Чи всі способи розкладання многочленів на множники ми 

розглянули? 
Залишився ще один – спосіб групування. В чому його суть? 
( Учні відповідають ) 
VI.  Коментоване розв’язування біля дошки: 
2) ;yxayax −−+                                   4)  .adbcbdac −−+  
1) 2ccabcab +++ ;                              3)  ;bzazbyaybxax ++−−+  
VII. Самостійна робота « Лист до редакції». 
Учитель. Журналіст працює також з листами, які надходять до 

редакції. До нашої редакції також надійшов лист. Вам слід прочитати його. 
Лист до редакції 
«Шановна редакція! Розповідають, що одного разу магараджа 

вибирав собі міністра. Він оголосив, що візьме на цю посаду того, хто 
пройде по стіні навколо міста з великою посудиною, доверху наповненою 
молоком, і не проллє ні краплі. Багато людей ходили, а по дорозі їх гукали, 
лякали, відволікали, і вони проливали молоко. Але один чоловік все-таки 
витримав цей іспит. Ні звуки, ні хитрощі не відволікали його від завдання. 
Магараджа був здивований витримкою цього чоловіка й умінням 
зосередитися над виконанням поставленого завдання та призначив його 
своїм міністром».  

Зосередьтеся так само і ви та виконайте завдання. 
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Зараз у нас є дві команди. Кожній пропонується підбірка завдань, в 
яких многочлени потрібно розкласти на множники різними способами. А 
виконавши завдання, ви зможете прочитати вислови. 

Лото 
VIII. Розв’язування вправ підвищеного рівня складності. 
Нашим спецкорам було доручено провести журналістське 

розслідування: як можна застосовувати різні способи розкладання на 
множники при розв’язуванні рівнянь, при доведенні тверджень та при 
обчисленнях. Зараз ми подивимося як вони справилися зі своєю роботою. 
А поки вони працюють біля дошки, ми відправимося подумки в Японію.   

Учень. У японській легенді розповідається, як відомий коваль 
(майстер-зброяр) одного разу приліг відпочивати і почув, що його сусід 
(теж коваль) працює різцем. Майстер увірвався до сусіда й звинуватив 
його в тому, що той надписує на рукоятці тільки що зробленого меча його 
(майстра) ім'я, щоб продати меч дорожче. Сусід здивувався і запитав, як 
він довідався про це. Підглядав? «Ні,— відповів майстер.— Я не підглядав, 
я слухав. Ти зробив більше ударів різцем, ніж потрібно для написання 
твого імені».  

Майстер проявив одну з якостей уваги— концентрацію, що показує 
ступінь зосередженості на об'єкті. Якщо під час уроку ви неуважні, чуєте 
сторонні звуки — ви не сконцентровані, не зосереджені. Тому 
сконцентруйте зараз свою увагу на тому, щоб зрозуміти все те, про що 
розкажуть вам наші кореспонденти.   

1 учень 
1) Розв’язати рівняння: 

036 20042006 =− xx ; 
( )
( )( ) .066

;036
2006

22006

=+−

=−

xxx
xx  

Звідси х = 0; х = 6; х = - 6. 
Відповідь: -6; 0; 6. 
2) Розв’язати рівняння: 

;4423 −=− aaa  
( ) ;04423 =−−− aaa  

( ) ( ) ;01412 =−−− aaa  
( )( ) ;041 2 =−− aa  

( )( )( ) ;0221 =+−− aaa  
02;01 =−=− aa  або 02 =+a . Звідси а = 0;  а = 2; а = -2.  

Відповідь:  -2; 0 ; 2. 
2 учень 
1) Доведіть тотожність 
( ) ( )( ) ( ) 1622222 22

=+++−−− nnnn xxxx ; 
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( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 164222222222 22222
=−=−−−=+−−=+++−−− nnnnnnnn xxxxxxxx

2) Довести, що 3213 + 1233 ділиться на 111. 
3213 + 1233 = ( )( )22 123123321321123321 +⋅−+  = 444 ( )22 123123321321 +⋅− . 
Оскільки 444 ділиться на 111, то й увесь вираз ділиться на 111. 

3 учень. 
1) Обчислити 

217 – 216 – 215 – 214 - … - 22 – 2 – 1 = 216(2 - 1) – 215 -  214 - … - 22 – 2 – 1 = 
=216 – 215 -  214 - … - 22 – 2 – 1 = 215(2 - 1)  -  214 - … - 22 – 2 – 1 = 215  -  214 - … 
- 22 – 2 – 1 =  
= 214(2 - 1)  -  213 - … - 22 – 2 – 1 = 214 -  213 - … - 22 – 2 – 1 = … = 2( 2 – 1 ) – 1 
= 2 – 1 = 1. 

2) Обчислити 
11212...1212121212 2121314151617 −+−+−+−+− xxxxxxxx  при х = 11. 

1117 – 12 · 1116 = 1116( 11 – 12 ) = - 1116; 
-1116 + 12 · 1115 = 1115(-11 + 12 ) = 1115, …   11 – 1 = 10. 
VI. Підсумок уроку. 
Учитель. Шановні журналісти! Час на написання тематичного 

номера газети вичерпано. Вдома ви зробите висновок щодо роботи над 
збиранням матеріалу за даною, темою, відповідаючи на запитання ,які ви 
знайдете в конвертах. Кожен учень сам обере собі завдання за  своїми 
можливостями. 

VIІ. Домашнє завдання. 
Індивідуально на картках по різним рівням складності. 
 

Цікаві математичні факти, софізми  і парадокси. 
Міри і ваги 

Міри і ваги – це стандартні одиниці виміру та зважування різних 
предметів, а також вимірювання відстані, часу, температури та інших 
величин. 

Ярд – відстань від кінчиків пальців дорослої людині до носа. 
Лікоть – відстань від ліктя до кінчиків пальців. 
Маховий сажень – відстань між кінчиками пальців витягнутих рук. 
Фут – відстань, яка дорівнює стопі дорослої людини. 
До мір, заснованих на розмірах долоні, належить палець(довжина 

вказівного пальця). 
Дюйм – ширина пальця. 
П’ядь – Росії відстань між витягнутими вказівним та великим 

пальцем, в Англії – між великим та    мізинцем). 
Долоня – ширина або довжина долоні з витягнутими пальцями.  
І в виробництві, і в торгівлі, і в науці не обійтися без вимірювань. У 

давнину люди використовували як мірки частини тіла. Вони були 
стандартними (однаковими ) тільки в межах даної країни. Наприклад 
єгипетський лікоть відрізняється від грецького та римського. Це 
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створювало чимало проблем, особливо в торгівлі. Ось чому з часом були 
прийняті стандартні системи мір. 

Англійська система мір 
Ще близько 30 років тому в більшості англомовних країн діяла 

англійська система мір. Довжина в ній вимірювалась дюймах, футах, 
стоунах і тоннах. Фут як одиниця довжини була відома ще в часи 
англосаксів. Дюйм (три ячмінні зернини, викладені в ряд ) почав 
використовувати з ХV ст., а миля виникла із звичаю вимірювати відстань у 
тисячу кроків. Унції і фути – торговельні міри ваги, які застосовуються з 
ХV ст. Однак, подібні міри зв’язані зі складними кількісними 
співвідношеннями, використовувати їх у розрахунках надто складно, тому 
в 90 – х рр. ХVІІІ ст. у Франції було створено метричну систему. 

Метрична система 
Нині в більшості країн світу прийнято метричну систему, так звану 

СІ (система інтернаціональна). Основними одиницями метричної системи 
є метр(довжина ), кілограм (маса), секунда (час). Уній існує чимало інших 
одиниць, які мають власні назви, наприклад джоуль, ньютон, вольт. Однак 
всі ці одиниці можна виразити через три основні. Так, один ньютон (1 Н ) – 
одиницю сили – можна записати як 1 кг на метр за секунду в квадраті ( 1 кг 
м/с2 ). 

Дотримання стандартів 
Вимірюючи будь-що, ми  порівнюємо вимірювану  величину з 

еталонною одиницею, наприклад метром. Еталонні одиниці визначені з 
надзвичайною точністю. Тому, вимірюючи свій зріст двома різними 
лінійками, ви одержите однаковий результат. За метр, наприклад, 
прийнято відстань, на яку поширюється світло за певний час. У 
Міжнародному бюро мір та ваги в Серві, поблизу Парижа, зберігаються 
еталони метричних одиниць. Еталонний метр являє собою певне число 
довжин хвиль променя спеціального лазера. Еталоном кілограма служить 
гиря з платино - іридієвого сплаву, який зберігається при сталій 
температурі 

 
Вага 
Англійські міри      Старі російські міри 
1 драхма =  1,772     1 доля = 0,0444 г 
1 унція = 16 драхмам = 28,35 г 1 золотник = 96 долям = 4,266 г 
1 англ. фунт = 16 унціям = 0,45359 кг  1 лот = 3 золотникам 

= 12, 798 г 
1 англ. центнер = 11 англ. фунтам = 4,0895 кг 1 фунт = 32 лотам  

= 16,38 кг 
1 квартер = 28англ. фунтам = 12,7 кг 1 пуд = 40 фунтам=16,38 кг 
1 паундаль = 1,4093 кг 
 
Довжина 
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Англійські міри      Старі російські міри 
1 миль = 0,0254 мм     1 вершок = 4,445 см 
1 крапка = 0,254 мм   1 аршин = 16 вершкам = 71,12 см 
1 лінія = 2,54 мм     1сажень = 3аршинам = 2,1336 м 
1 дюйм = 25,4 мм   1 верства = 500 саженів = 1,0668 км 
1 фут = 12 дюймам – 30,48 см 
1 ярд = 3фунтам = 0,9144м 
1 род – 5,5 ярда = 5,0235 м 
1 ціпок = 4 родам = 20,13 м 
1 фурлонг = 10 ціпкам = 201,3 м 
1 миля = 8 фурлонгам = 1,6093 км 
1 морська миля = (1 вузол ) = 1,853 км 
1географічна миля = 7,424 км  
 
Об’єм, місткість 
Англійські міри      Старі російські міри 
1 унція = 28,4130 м3    1 чарка = 0,123 л 
1 джиль = 142,06 м3    1 штоф = 10 чаркам = 1,23 л 
1 пікта = 4 джилям = 0,56825 л   1 пляшка = 0,76873 л 
1 кварта = 2 пінтам = 1,1012 л 1 відро = 16 пляшкам = 12,299 л 
1 галон = 4 квартам = 4,5461 л   1 гарнець = 3,2798 л 
1 пек = 2 галонам = 9,0922 л   1 чвертик = 26,239 л 
1 бушель = 8 галонам = 36,368 л  1 чверть = 209,91 л 
1 квартер = 8 бушелям = 290,952 л 
1 оксофт = 63 галонам = 286,4 л 
1 піна = 2 оксофтам = 572,80 л 
 
Порядки величин 
101 – десять    1021 - секстильйон 
102 – сто    1024 - септильйон 
103 – тисяча    1027 - октильйон 
106 – мільйон   1030 -  нонильйон 
109 – більйон    1033 - децильйон 
1012 – трильйон   10100 - гугол 
1015 – квадрильйон   10140 - асанкхейя 
1018 – квінтильйон  
Інколи можна почути питання: „Яке число найбільше і як воно 

називається?” Коректно дати відповідь на це питання неможливо, тому 
що числовий ряд не має верхньої границі, а отже, теоретично можна 
записати на папері число, яке складатиметься із нескінченного ряду цифр. 
Але серед чисел, що мають власне ім’я, а таких досить мало, є свій 
рекордсмен. 

Це буддійське число асанкхейя, яким обчислюється кількість 
космічних циклів, які необхідні для досягнення нірвани. Дослівний його 
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переклад – незлічиме, але воно має визначене значення – одиниця із 140 
нулями. 

На другому місці число гугол (одиниця із 100 нулями), яке в 1938 
ввів американський математик Едвард Каснер, а автором такої назви, що 
не перекладається, став 9 – річний племінник вченого. 

Цікаво, якщо всім іншим числам з „іменами” можна підібрати 
відповідне число об’єктів (наприклад, кількість зірок у видимій частини 
Всесвіту оцінюється в 70 секстильйонів, а кількість атомів, з  яких 
складається земна куля, має порядок додекальйонів) то гугол, а тим більше 
асанкхейя, абсолютно віртуальні. Справа в тому, що число електронів у 
Всесвіті (а більшого числа реальних об’єктів взагалі не існує), згідно 
деяким теоріям, не перевищує1087, що 10 трильйонів раз менше гугол. 

Всі знають легенду про шахи, якби шах виконав бажання Сети і 
віддав йому винагороду зернами пшениці, то на шахову дошку він повинен 
був покласти 18 квінтильйонів 446 квадрильйонів 744 трильйона 73 
більйона 709 мільйона 551 тисяча 615 зерен.  Якщо Бажаєте уявити всю 
велич цього числа, то уявіть який би амбар потрібно було збудувати для 
зберігання цих зерен. Відомо, що кубічний метр пшениці вміщує близько 
15 мільйонів зерен. Отже, нагорода винахідника шахів повинна була б 
зайняти об’єм приблизно в   

12 000 000 000 000  куб. м або 12 000 куб. км. при висоті амбра 4м і 
ширині 10 м довжина його повинна бути 300 000 000 км, тобто в 2 рази 
більше відстані від Землі до Сонця. 

Для того, щоб шахові гідно вийти з даної ситуації, необхідно 
запропонувати Сеті самому порахувати дані зерна пшениці. Якщо 
рахувати невпинно день і ніч по одній зернині в секунду, то за першу добу 
можна відрахувати лише 86 400 зерен. Щоб відрахувати мільйон зерен, 
необхідно 10 діб. Один кубічний метр пшениці – рахував би він близько 
півроку. Отже, присвятивши рахункові зерен все життя Сета отримав би 
маленьку долю нагороди. 

„Плюс”  і  „мінус” 
Математичні знаки ”плюс” і „мінус” прийшли до нас з арабського 

Сходу. Цікаві висновки арабських учених, які розмірковували так: 
„Плюс на плюс дає плюс” – друг мого друга – мій друг. 
„Мінус на мінус дає плюс” – ворог мого ворога – мій друг. 
„Мінус на плюс дає мінус” – ворог мого друга – мій ворог. 
„Плюс на мінус дає мінус” – друг мого ворога – мій ворог. 
 
Міні парадокси 
І. Один король надумав змістити свого прем’єр - міністра , але при 

цьому не хотів його образити. Він покликав прем’єр - міністра до себе, 
поклав два аркуші паперу в портфель і сказав: „На одному аркуші паперу я 
написав ”ідіть”, на другому – „залишіться”. Аркуш, який Ви витягнете, 
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вирішить Вашу долю”. Прем’єр - міністр зрозумів, що на обох аркушах 
написано „ідіть”. Що йому треба зробити, щоб залишитися? 

Цій головоломці понад 100 років, але вона, як і раніше, заводить у 
безвихідь багатьох. А тим часом, прем’єр - міністр був дотепніший за 
свого короля. Ось що він надумав. Вийняв з портфеля один з аркушів і 
проковтнув. Ясно, що тепер королю прийдеться скористатись залишеним, 
а на ньому написано „ідіть”. Елементарна логіка підкаже, що на іншому 
листку було „залишіться”. Не зізнаватися в обмані. 

ІІ. Всі жителі міста А завжди говорять правду, а всі жителі міста В – 
неправду. Відомо, що жителі міста А бувають в В і навпаки. Один 
подорожуючий чоловік попав в одне з цих міст, але не знає в яке. Яке одне 
питання він повинен задати першому зустрічному, щоб дізнатися , в якому 
місті він знаходиться? 

Щоб дізнатися у якому місті знаходиться подорожуючий, йому 
потрібно запитати: ”Ви з цього міста ?”. Тоді в місті А він завжди почує 
„Так”, а в місті В – „Ні”. 

ІІІ. Жителі міста А говорять лише правду, жителі міста Б – лише 
неправду, жителі міста В – поперемінно – то правду, то неправду. 
Черговому в пожежній частині повідомили: „У нас пожежа, приїздіть 
швидше!”. „ Де ?”- запитав черговий. „В місті В”, - відповіли йому. Куди 
поїхала машина? 

В пожежну частину не міг  зателефонувати житель міста А, так як в 
цьому випадку перше повідомлення суперечило б другому, а жителі А 
завжди говорять правду. Припустимо, що повідомлення поступило з міста 
В. Тоді перша частина цього повідомлення правда, тоді друга частина 
повинні бути неправдою, так як в місті В говорять то правду, то неправду. 
Але в даному випадку це не так. Отже, повідомлення міг залишити лише 
житель міста Б говорячи лише неправду, то із повідомлення робимо 
висновок, що не в місті Б (перша частина) і не вмісті В ( друга частина), а 
отже, в місти А трапилася пожежа. Туди і поїхала машина. 

 
Цікаві факти 

1 мільярд 
1. 1 мільярд хвилин – це більше ніж 19 століть. 
2. 1 мільярд секунд  - це близько 32 років. 
3. Якщо сторінку людина прочитує за 6 хвилин, то читаючи кожен 

день по 8 годин крім неділі, 1 мільярд сторінок потрібно читати 40років. 
4. Людський організм складається з 20 тисяч мільярдів клітин. 
5. Один любитель подорожей запевняв іншого, що бачив книгу, яка 

має 1 мільярд сторінок. Виявляється, що товщина цієї книги повинна бути 
45 м. 

6. Якщо почату рахувати до 1 мільярду 10 річним хлопчиною, 
працюючи по 9 годин на добу, то закінчиш лічбу дуже старим чоловіком, 
якому незабаром зустрічати 100 літній ювілей. 
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Факти і цифри 
Найвселюдніший аеропорт у світі – Чиказький аеропорт  О’Хейр, 

який пропускає понад 64 мільйонів пасажирів на рік. 
Найчисленніші тварини на землі – комахи. На кожну людину 

припадає 200 мільйонів комах. 
Найбільша тварина, що будь – коли населяла Землю, синій кит. Цей 

представник загону  китоподібних може сягати завдовжки понад 30 метрів. 
У гігантського кальмара найбільші очі, більші ніж у всіх тварин, що 

жили на Землі. Вони сягають40 сантиметрів у діаметрі, тобто в 10 раз 
більші за людське око. 

Давні греки знали, що здалеку прямі лінії видаються вигнутими. 
Тому колони їхніх храмів трохи похиляли всередину і мають певне 
потовщення біля вершин. 

Великі птахи, наприклад лебеді, мають близько 25 000 пір’їн, тоді як 
крихітні колібрі – 1000. 

Найбільший птах у світі – страус. Найбільший літаючий птах – 
дрохва корі, яка важить 18 кілограм. 

У тілі людини міститься в середньому 5 літрів крові. Крапля крові 
розміром з головку шпильки містить приблизно 5 мільйонів червоних 
клітин і 250 тисяч тромбоцитів. Через мозок людини проходить близько 
0,85 літрів крові за хвилину. 

Перша квіткова рослина, вважають, що це була магнолія, з’явилася 
близько 160 мільйонів років тому. 

Найбільша квітка в світі – рафлезія Арнольді росте в Індонезії. Вона 
досягає 1 метр у діаметрі. 

Бамбук – найвища трав’яниста рослина. Він досягає40 метрів 
заввишки і 30 метрів у діаметрі біля основи. 

Поверхня легенів у 75 раз перевищує поверхню тіла. Легені дорослої 
людини можуть містити від 3 до 5 літрів повітря. У стані спокою людина 
робить 12 – 15 вдихів за хвилину. Після фізичних навантажень частота 
дихання може зрости до 60 раз на хвилину. 

Мігруючи, гну в пошуках води можуть відчути дощ, який іде за 100 
кілометрів. 

Відомі випадки, коли черепахи доживали до 120 років і більше. 
Віслюкам потрібно всього 3 години сну на добу. Кажани мають 

потребу в щоденному 20 – годинному сні. 
Людина у продовж життя випиває в середньому понад 60тисяч літрів 

води. Людина помре, якщо втратить понад 20 відсотків води, яка міститься 
в її організмі. 
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Софізми 
Софізмом – називається навмисно хибне виконання дії, що мають 

видимість правильних. 
а) 4 гривні = 40000 копійок 
2 гривні = 200 копійок піднесемо обидві частини до квадрату 
4 гривні = 40000 копійок 
б) 5 = 6 
Візьмемо числову тотожність 

35 + 10 – 45 = 42 +12 – 54  Винесемо спільні множники за дужки   
5 (7 + 2 – 9 ) = 6 (7+ 2 – 9 )    Поділимо на спільний множник обидві частини 
5 = 6  (Вираз в дужках дорівнює нулю, а на нуль ділити не можна !)  
в) 2 • 2 = 5 
4 : 4 = 5 : 5  Винесемо за дужки спільний множник 

4 ( 1 : 1 ) = 5 ( 1 : 1 )  В дужках числа рівні , тому  4 = 5 або 2 х 2 = 5  
г) 4 = 5  
16 – 36 = 25 – 45  
16 – 36  +  20 

4
1

 = 25 – 45 + 20 4
1

 

16 – 2 • 4 • 
2
9    + (

2
9 )2 = 5 – 2 • 5•

2
9  + (

2
9 )2 

(4 – 
2
9 )2  = ( 5 –  

2
9 )2,    

4 – 
2
9  = 5 – 

2
9  

4 = 5 

Вік собаки Коефіцієнт Людина 
2 місяці 7 14 місяців 

6 місяців 10 5 років 
8 місяців 12,5 9 років 
12 місяців 14 14 років 
18 місяців 13,3 20 років 
2 роки 12 24 роки 
3 роки 10 30 років 
4 роки 9 36 років 
5 років 8 40 років 
6 років 7 42 роки 
7 років 7 49 років 
8 років 7 56 років 
9років 7 63 роки 
10 років 6,5 65 років 
11 років 6,5 71 рік 
12 років 6,3 75років 
13 років 6,2 80 років 
14 років 6 84 роки 
15 років 5,8 87 років 
16років 5,6 89 років 
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