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Диференціація у шкільній освіті

Нарешті, здійснюючи якийсь проект, не слід забувати й того, що фізична 
праця, незважаючи на всю її виховну цінність, не повинна відігравати 
домінантну роль в навчальному процесі. Головне в роботі загально-
освітньої школи — не набуття технічних способів якогось виробництва, 
а виховання широкого світогляду на базі наукових знань. А тому треба 
уникати зайвого навантаження дітей фізичною працею, залишаючи більше 
часу для роботи інтелекту.

Таким чином, за переконанням Г. Ващенка, дослідницькі методи і метод 
проектів сприяють успішній організації диференціації й індивідуалізації 
навчання школярів, розвитку їх здібностей, врахуванню нахилів та інтересів, 
різноманітному ставленні до навчання й до окремих навчальних предметів.
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ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ

Характерними ознаками філософії освіти, яка стала визначальною  
в трансформації освіти ХХІ ст., є особистісний сенс навчання як 

чинник розвитку індивідуальності дитини, спрямованість освіти на екзис-
тенційні потреби людини (свободу буття, вільний вибір життєвого шляху, 
світогляд, самостійність і відповідальність, самореалізацію і саморозвиток, 
самовизначення і творчість). Реалізація особистісно-орієнтованого підходу 
до навчання потребує запровадження ідеї людиноцентризму в освіті й, 
відповідно, вдосконалення освітнього процесу, модернізації змісту освіти, 
нових методів і форм організації навчання учнів.

Варто зазначити, що профільне навчання також набуває нового за-
барвлення в контексті філософії людиноцентризму в освіті. Ця філософія, 
покладена в основу парадигми сучасної освіти, ставить людину, непо-
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вторну її індивідуальність у центр педагогічної взаємодії, визнає людину 
з її особистісними потребами і власним внутрішнім світом як найвищу 
цінність суспільного буття [1, c. 15].

Основними нормативними документами, що регламентують реформу-
вання освіти в Україні, законодавчо закріплено нові підходи до організації 
освіти у старшій школі. У Державній національній програмі «Освіта. 
Україна ХХІ століття» (1993 р.); Законах України: «Про освіту» (1991 р.), 
«Про загальну середню освіту» (1999 р.); Концепції загальної середньої освіти 
(12-річна школа) (2001 р.); Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.); 
Концепції профільного навчання у старшій школі (2003 р.); Галузевій 
Програмі впровадження профільного навчання на 2008–2010 роки (2008 р.) 
визначено основні стратегічні завдання реформування системи освіти та 
сфери загальної середньої освіти, визнано організацію профільного навчання 
актуальним і своєчасним шляхом розбудови вітчизняної старшої школи.

Дослідженню диференціації змісту навчання у старшій школі присвячені 
роботи багатьох науковців, зокрема: Г. Авчіннікової, Л. Березівської, 
О. Бугайова, Г. Васьківської, С. Гончаренко, С. Дятленко, О. Корсакової, 
В. Кизенко, С. Логачевської, Н. Ничкало, О. Пасічник, Н. Побірченко, 
М. Піддячого, І. Сотніченко та ін.

У 2003 році в системі шкільної освіти відбулось важливе перетворення, 
затверджено Концепцію профільного навчання у старшій школі (2003 р.), 
яка формується під знаком гуманітаризації, пріоритету і свободи осо-
бистості. Як наслідок, за останнє десятиліття в освітньому просторі 
системи загальної середньої освіти активно почали функціонувати ліцеї, 
гімназії, колегіуми, де профільність старшої школи втілюється на практиці. 
Цей перехідний період досить складний тому, що профілізація освіти 
відкриває широкі перспективи і можливості, але разом з тим виникає 
багато проблем, які необхідно розв’язувати шляхом створення механізму 
управління профільною системою [3].

Отже, основним напрямом діяльності сучасної загальноосвітньої школи 
має бути використання нових особистісно-орієнтованих педагогічних 
технологій, в основі яких лежить глибоке вивчення індивідуальних осо-
бливостей учнів.

Для розкриття сутності профільного навчання звернемося до тлума-
чення означеного поняття.

Профільне навчання — вид диференціації й індивідуалізації навчання, 
що дає змогу за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього 
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процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їх мож-
ливості, створювати умови для навчання старшокласників відповідно 
до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального 
і професійного самовизначення [3].

В умовах сучасної шкільної освіти, профільне навчання передбачає: 
врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів, а також створення 
умов відповідно до їх самовизначення. Мета профільного навчання по-
лягає у забезпеченні рівних можливостей для доступу учнівської молоді 
до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної 
підготовки; гарантування неперервної освіти впродовж усього життя; 
виховання особистості, датної до самореалізації, професійного зростання 
й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства [4].

Основними завданнями профільного навчання є: створення умов для 
врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтер-
есів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої 
загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, забез-
печення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, 
формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою 
професією; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, 
технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, 
спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності; забез-
печення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою 
і професійною освітою відповідно до обраного профілю [4].

Реалізація зазначених завдань у загальноосвітніх школах дає можливість: 
1) кожному учневі, незалежно від його здібностей і вподобань, засвоїти зміст 
освіти, що є необхідним для повноцінної життєдіяльності особистості, її 
розкриття і самореалізації у житті; 2) зробити процес навчання комфортні-
шим, адаптуючи його до особливостей учня; 3) ураховувати індивідуальні 
особливості, що дає змогу вчителеві спиратися на наявні способи пізнання 
світу особистістю і розвинути ті, що недостатньо сформувалися; 4) диферен-
ціювати навчання, що допомагає учневі самовизначатися у своїх інтересах 
і схильностях, обирати ті напрями удосконалення освіти, які він вважає 
для себе особливо важливими [5, с. 32–33].

Варто зазначити, що профільне навчання у старшій школі ґрунту-
ється на таких принципах: фуркації (розподілі учнів за рівнем освітньої 
підготовки, інтересами потребами, здібностями і нахилами); варіа-
тивності й альтернативності (освітніх програм, технологій навчання 
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і навчально-методичного забезпечення); наступності та неперервності 
(між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною 
підготовкою); гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, 
у тому числі дистанційного забезпечення, можливості зміни профілю; 
діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів 
для їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання) [4].

У своїй структурі профільне навчання в старших класах середньої 
загальноосвітньої школи має основні напрями профілізації (див. рис. 1).

Рис. 1. Основні напрями профілізації в старших класах середньої 
загальноосвітньої школи

У відповідності з Концепцією профільного навчання в старшій школі 
диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі 
різних співвідношень курсів трьох видів: базових, профільних, елективних. 
Кожен із курсів вносить свій внесок у вирішення профільного навчання. 
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Важливе місце у профільних класах старшої школи займають курси за 
вибором (елективні курси), це курси профільного доповнення, що мають 
функцію поглиблення та розширення межі профільних предметів, що роз-
вивають і доповнюють їх зміст [3; 6; 2, с. 63]. Базові загальноосвітні предмети 
відображають обов’язкову для всіх учнів інваріантну складову частину освіти 
і направлені на завершення загальноосвітньої підготовки учнів.

Профільні курси забезпечують поглиблене вивчення окремих предметів 
й орієнтовані на підготовку учнів до майбутньої професійної освіти.

Елективні курси пов’язані, перш за все, із задоволенням індивіду-
альних освітніх інтересів, потреб і нахилів кожного учня. Саме вони 
являються важливим засобом побудови індивідуальних освітніх програм 
так як найбільшою мірою пов’язані з вибором кожним школярем змісту 
освіти в залежності від його інтересів, здібностей, наступних життєвих 
планів.

Елективність — принцип вибору предметів для вивчення самими учня-
ми, що полягає в тому, що з певного року навчання лише частина предметів 
є обов’язковими, а решта — можуть вибиратися учнями (зі схваленням 
педагогами) з числа рекомендованих для даного року навчання або для 
того чи іншого профілю. Елективний принцип застосовується в старших 
класах середніх загальноосвітніх шкіл України з 1991 року [4].

За призначенням можна виділити наступні види елективних курсів.
Предметні курси — спрямовані на поглиблення і розширення знань 

з предметів, які входять до базового навчального плану школи. Предметні 
елективні курси діляться на кілька груп: 1) елективні курси підвищеного 
рівня, спрямовані на поглиблення того чи іншого навчального предмета, 
що мають як тематичне, так і тимчасове узгодження з цим навчальним 
предметом; 2) елективні курси, в яких поглиблено вивчаються окремі роз-
діли основного курсу, що входять до обов’язкової програми предмета; 3) 
елективні курси, в яких поглиблено вивчаються окремі розділи основного 
курсу, що не входять до обов’язкової програми предмета; 4) прикладні 
елективні курси, які полягають у знайомстві учнів з найважливішими 
шляхами і методами застосування знань на практиці, а також розвиток 
інтересу учнів до сучасної техніки і виробництва; 5) елективні курси, 
присвячені вивченню методів пізнання природи; 6) елективні курси, 
присвячені історії предмета, який входить в навчальний план школи 
(історія математики, фізики, біології, хімії), так і не входить до нього 
(історія астрономії, техніки, релігії та ін); 7) елективні курси, присвячені 
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вивченню методів розв’язання задач (математичних, фізичних, хімічних, 
біологічних і т. д.), складання і розв’язання задач на основі фізичного, 
хімічного, біологічного експерименту.

Висновки. Отже, аналіз змістових аспектів профільного навчання у стар-
шій школі свідчить про те, що профільне навчання передбачає врахування 
освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів, а також створення умов 
відповідно до їх самовизначення. Профільне навчання забезпечується за 
рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу. 
Перш за все воно зорієнтоване на набуття учнями навичок самостійної 
науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності; розвиток їхніх 
інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних 
якостей; прагнення до саморозвитку та самоосвіти.
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