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У статті розглянуто приклад реалізації ідеї профільного навчання за еколого-економічним 

спрямуванням через організацію науково-педагогічного експерименту в закладі загальної 
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The article describes an implementation example of the profile education for ecological-economic 

orientation. 
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Постановка проблеми. Освіта є провідним об’єктом психологічних і педагогічних 

досліджень усіх провідних країн світу та пріоритетним напрямом розвитку потужних бізнес-
структур. В Україні це закріплено на законодавчому рівні у Законі України «Про освіту» від 
05.09.2017 р. Освіта визнається «державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, 
соціально-економічний і культурний розвиток суспільства» (див. ст. 5, п. 1) та є «основою ін-
телектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціа-
лізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 
цінностями і культурою, та державою».  

Розбудовуючи сучасну українську освітню систему важливо виробити інструменти реа-
лізації інноваційних ідей, які вже затверджені законодавчо та задекларовані у концепції 
«Нова українська школа». До них відноситься профілізація навчання в 10–12 класах закла-
дів загальної середньої освіти за двома спрямуваннями – академічним і професійним. Що 
передбачає створення особливих нових для нашої освітньої системи навчальних планів, 
розроблення і впровадження відповідних технологій навчання.  
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На жаль, загальної дидактичної моделі здобуття профільної середньої освіти в Україні 
не презентовано в жодній науковій публікації, а тому відсутні порівняльні дидактичні дослі-
дження з питань ефективності та результативності вже існуючих підходів в організації про-
фільного навчання. Також спостерігається формальний підхід до профільного навчання – 
коли підміняється сама ідея досягнення компетентнісно ціннісного академічного та профе-
сійно-орієнтаційного результату у випускників на можливість підготуватися до зовнішнього 
незалежного оцінювання. Проблемним питанням для реалізації концепції «Нова українська 
школа» та новітнього освітнього законодавства є і якість педагогічних кадрів. За цих умов на 
педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти та їх керівництво покладається 
нова відповідальна місія педагогічного експериментування з метою обґрунтованого вибору 
власного місця в освітньому полі профільного навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш потужний вплив на свідомість 
людинознавців в останні десятиліття (на наш погляд) має когнітивістика [1]. Таким шляхом 
тенденція психологізації педагогічного знання стає не тільки інструментально-тестовою, але 
і філософсько-освітньою течією, що має вплинути на перспективи у формуванні та реаліза-
ції як загальних освітницьких ідей, так і на формування умов для задоволення індивідуаль-
них потреб людини. Це стосується і дидактичної проблеми реалізації ідеї профільного на-
вчання в освітньому просторі України. 

У дидактичному доробку української педагогіки вже існує досвід розроблення пробле-
матики профілізації змісту навчання старшокласників [7]. Найбільш послідовно і системно 
працюють над вивченням цієї проблематики вчені Інституту педагогіки НАПН України [9 – 
12]. Основними питаннями дослідження стали: формування змісту профільних предметів 
та курсів за вибором, його фундаменталізація та варіатизація, реалізація особистісно орієн-
тованої парадигми навчання та визначення теоретико-методичних орієнтирів для досяг-
нення компетентнісних результатів. Але в нинішніх умовах розвитку освітньої системи пос-
тає завдання створення конкурентоспроможного і якісного освітнього простору, в якому 
організація профільного навчання максимально відповідатиме освітнім потребам замовни-
ків освіти. Такі дослідження мають проводитися міждисциплінарно, що ускладнює досяг-
нення поставленої мети, але і спонукає на пошук нових інструментів вирішення проблеми. 

Мета статті – висвітлити один з варіантів реалізації ідеї профільного навчання в кон-
кретному закладі освіти через організацію науково-педагогічного експерименту. 

Виклад основного матеріалу. Розроблення моделі та технології профільного навчан-
ня в закладі загальної середньої освіти актуалізує багато не відрефлексованих, а отже, і не 
розроблених експериментальних моментів, які часто впроваджуються за фаховою інтуї-
цією, а не на основі відповідного психолого-педагогічного обґрунтування. Перед педагогіч-
ними колективами, орієнтованими на успішний та визнаний колегами освітній результат у 
профільному навчанні постає питання цілеспрямованого експериментального вивчення 
нових освітніх процесів або у польових умовах реального навчально-виховного процесу, 
або в лабораторних умовах семінарів-тренінгів з імітацією проблемних моментів, що 
потребують уточнення, конкретизації та розв’язання, та у заняттях з підвищення фахової 
теоретичної і методичної майстерності керівників і учителів. Через педагогічний 
експеримент вводиться потужний науково-педагогічний інструментарій у роботу вчителя. 
Так, доробок педагогічного колективу і кожного і його члена стає структурованим і може 
бути узагальнений та поширений у вигляді досвіду профільного навчання. 

Розглянемо приклад розроблення та організації науково-педагогічного експерименту з 
профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням. На основі освітнього 
замовлення потенційних учнів 10–12 класів та їх батьків виявляється потреба у певному 
змістовому спрямуванні профільного навчання та основних очікуваних результатах.  
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Аналізуються можливості й потреби педагогічного колективу в реалізації певних 
фахових надбань через науково-педагогічну експериментальну діяльність. Обговорюються 
вже існуючі ідеї та підходи, висуваються гіпотези, вивчаються особливості і можливості 
проблеми в розвитку закладу освіти тощо. Ухвалюється колегіальне рішення про входжен-
ня в науково-педагогічний експеримент за проблемою, яка потребує нестандартного розв’я-
зання. Найпоширенішими проблемами є такі: 1) освоєння і впровадження вже розроблених 
технологій та змісту профільного навчання – тобто тут акцент на підвищення фахової 
майстерності педагогічного колективу і адаптація загальної дидактичної моделі до умов 
конкретного закладу загальної середньої освіти; 2) розроблення локальної концепції та 
моделі профільного навчання – що передбачає проведення складного довготривалого 
етапу творіння, сміливості та наполегливості на шляху в створенні власної дидактичної 
моделі. 

Усі етапи входження в експеримент необхідно документувати не тільки за юридичними 
нормами, а й на рівні теоретичних і методичних розроблень, протоколів засідань, педаго-
гічних нотатків. 

Далі розробляється програма науково-експериментальних дій. У ній на основі прове-
дених досліджень освітнього замовлення, результатів діяльності педагогічного колективу та 
його потенційних можливостей, за згодою основних учасників обґрунтовується акту-
альність заявленої наукової проблематики та суспільна цінність/значущість результатів 
для місцевої громади та розвитку українського суспільства у цілому, формулюються спільні 
цінності та принципи співробітництва. 

На основі висловлених і зафіксованих у довільній формі принципових домовленостей у 
досягненні ціннісного освітнього результату розробляються основні положення експери-
ментальної роботи, готуються документи для офіційного початку її.  

Далі розглядається організація експериментальної роботи в школі з математичним 
профілем. Обране для експериментування змістове спрямування є кроком з розвитку 
змісту профільного навчання та посилення суспільної значущості закладу освіти для 
культурного укріплення місцевої громади. Науково-педагогічна експериментальна робота в 
цьому регіоні не є пріоритним напрямом для органів місцевого самоврядування, а тому 
етап узгодження на рівні вироблення загальної концепції розвитку профільного навчання в 
районі не висвітлюється. 

Формулюється педагогічна проблема: «Розроблення дидактичної моделі та технології 
профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням для Ягнятинської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області». 

Визначаються об’єкт і предмет дослідження: об’єкт – освітній процес у закладах 
загальної середньої освіти; предмет – організація профільного навчання за еколого-
економічним спрямуванням у Ягнятинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ружинського 
району Житомирської обл. 

Коротко характеризується зміст та методологія дослідження. Мета дослідження: 
забезпечити системний розвиток профільного навчання за еколого-економічним спряму-
ванням на основі розробленої та експериментально апробованої дидактичної моделі. 
Гіпотеза дослідження. Організація профільного навчання за еколого-економічним 
спрямуванням у Ягнятинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ружинського району 
Житомирської обл. сприятиме задоволенню освітніх потреб старших підлітків, досягненню 
ними високих результатів у навчанні та особистісному розвитку, формуванню ключових 
компетентностей за умов розроблення і впровадження відповідної дидактичної моделі, 
створення технології профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням та 
організації підготовки педагогічних кадрів для реалізації її.  
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Завдання дослідження: 
1) з’ясувати стан розв’язування проблеми в теорії і практиці шкільного навчання; 
2) розробити концепцію профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням у 

Ягнятинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської обл.; 
3) визначити ефективні технології профільного навчання за еколого-економічним 

спрямуванням; 
4) розробити та апробувати модель варіативної та інваріантної структури змісту 

профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням; 
5) розробити та апробувати загальну технологію профільного навчання за еколого-

економічним спрямуванням та педагогічні технології формуванню ключових компетент-
ностей в учнів 10–12 класів; 

6) визначити і описати місце і роль управлінської складової в організації та забезпеченні 
профільного навчання в Ягнятинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ружинського 
району Житомирської області; 

7) розробити перспективний план розвитку освітнього середовища на базі Ягнятинської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області; 

8) з’ясувати шляхи впровадження отриманих експериментальних результатів у прак-
тику профільного навчання в закладах загальної середньої освіти. 

Методологію дослідно-експериментальної роботи складають класичні підходи до 
організації педагогічного експерименту та психологізації методичної роботи вчителя, описа-
ні Едварлом Лі Торндайком, Петром Федоровичем Каптєревим, Георгієм Петровичем 
Щедровицьким, Петром Яковичем Гальперіним, Володара Вікторовича Краєвського, на 
фундаменті філософії співпраці, служіння одне одному та особистісно-зорієнтованої цін-
ності результатів для учасників наукової співпраці [2–6; 8; 13]. 

Відповідно до етапу, завдань і вихідних даних розробляється методика експеримен-
тальної роботи із застосуванням загальнонаукових теоретичних та емпіричних методів пі-
знання до накопичення, оброблення та інтерпретації необхідної інформації, методу 
педагогічного експерименту, психолого-педагогічних методів збирання даних про стан та 
розвиток окремих складових і явищ освітнього процесу, особистості в умовах педагогічного 
експерименту і багатофакторного аналізу результатів формувального експерименту, мате-
матичних і статистичних методів оброблення кількісних даних. 

Провідний дидактичний принцип науково-педагогічного експерименту: «Не 
зашкодь!». 

Нормативну базу експериментальної роботи становлять Закони України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Про інноваційну 
діяльність», «Про місцеве самоврядування», Національна стратегія розвитку освіти до 2021 
року, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, концепція профільного 
навчання у старшій школі, Типове Положення про районний (міський) методичний кабінет 
(центр), укази і розпорядження Президента України та постанови Кабінету Міністрів України 
і Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення здобування громадянами України 
загальної середньої освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягатиме в розроблені та конкретизації 
поняття «профільне навчання за еколого-економічним спрямуванням», у теоретико-
методичному обґрунтуванні та апробації концепції, дидактичної моделі і загальної техно-
логії профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням, розробленні та апроба-
ції педагогічних технологій формування ключових компетентностей в учнів 10–12 класів. 

Теоретична і практична значущість дослідження полягає у розвитку теорії 
профільного навчання та теорії змісту освіти, удосконаленні теоретично-методичної бази 
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організації профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням у закладах 
загальної середньої освіти, створенні умов для системного розвитку профільного навчання 
за еколого-економічним спрямуванням у закладах загальної середньої освіти. 

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів дослідження полягає в 
розвитку теоретико-методичного забезпечення профільного навчання, що позитивно 
вплине на якість повної загальної середньої освіти і забезпечення освітніх потреб населен-
ня України. 

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься комплексним 
застосуванням загальнонаукових і психолого-педагогічних методів дослідження, що дасть 
змогу найбільш об’єктивно інтерпретувати та оцінити проміжні й кінцеві результати дослі-
дження та обґрунтувати соціальний ефект від упровадження дидактичної моделі та техно-
логії профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням для закладів загальної 
середньої освіти; проведенням експертної оцінки поточних результатів експериментальної 
роботи та достовірності теоретичних висновків; апробацією поточних і кінцевих ресурсів на 
всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях. 

Плануються терміни проведення експерименту за етапами: організаційно-підготов-
чий; констатувально-діагностичний; формувальний; узагальнювальний.  

Основні завдання етапів. 
Організаційно-підготовчий етап: 
1) визначити та науково обґрунтувати тему, мету і завдання дослідно-експеримен-

тальної роботи; 
2) з’ясувати стан розв’язування проблеми в теорії і практиці шкільного навчання; 
3) провести установчу та робочі науково-методичні наради з організації дослідно-

експериментальної роботи; 
4) визначити регламент науково-педагогічної взаємодії учасників експерименту; 
5) розробити методику проведення дослідно-експериментальної роботи; 
6) уточнити контрольні терміни виконання завдань наступних етапів; 
7) відпрацювати діагностичний інструментарій та провести методичні семінари з 

підготовки учителів; 
8) підбиття підсумків організаційно-підготовчого етапу. 
Констатувально-діагностичний етап: 
9) проаналізувати педагогічний досвід з проблеми організації профільного навчання та 

ведення педагогічного експерименту; 
10) здійснити комплексну діагностику готовності учасників до роботи в експеримен-

тальному режимі, очікуваних особистісних результатів від наукової співпраці, потреб у 
науково-методичному забезпеченні експериментальних заходів; 

11) розробити концепцію профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням 
в Ягнятинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської обл.; 

12) визначити ефективні педагогічні технології профільного навчання за еколого-
економічним спрямуванням; 

13) провести інтенсиви для вчителів з опанування базовими педагогічними техноло-
гіями, філософії та методики формування змісту профільного навчання за еколого-еконо-
мічним спрямуванням; 

14) визначити заклади загальної освіти для проведення порівняльних оцінювань на-
вчальних досягнень учнів; 

15) розробити критерії порівняльного оцінювання навчальних досягнень учнів 9–11 кл.; 
16) провести констатувальне психолого-педагогічне діагностичне дослідження учнів 9– 

11 класів експериментальних і контрольних закладів загальної середньої освіти; 
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17) підбиття підсумків концептуально-діагностичного етапу, корегування науково-мето-
дичних завдань на наступний етап. 

Формувальний етап: 
18) розробити модель варіативної та інваріантної структури змісту профільного 

навчання за еколого-економічним спрямуванням; 
19) розробити технологію профільного навчання за еколого-економічним спряму-

ванням для Ягнятинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Ружинського району Жито-
мирської обл.; 

20) визначити методику апробації розроблених матеріалів; 
21) визначити і описати місце і роль управлінської складової в організації та 

забезпеченні реалізації концепції профільного навчання за еколого-економічним спряму-
ванням у Ягнятинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомир-
ської обл.; 

22) апробувати модель варіативної та інваріантної структури змісту профільного 
навчання за еколого-економічним спрямуванням; 

23) апробувати технологію профільного навчання за еколого-економічним спряму-
ванням; 

24) провести діагностику фахових досягнень учителів та керівників освіти з проблеми 
дослідження; 

25) підбиття підсумків формувального етапу; 
26) формулювання методичних рекомендацій. 
Узагальнювальний етап:  
27) розробити перспективний план розвитку освітнього середовища на базі Ягнятин-

ської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської обл.; 
28) з’ясувати шляхи впровадження отриманих експериментальних результатів у прак-

тику профільного навчання в закладах загальної середньої освіти; 
29) здійснити багатофакторний аналіз результатів формувального експерименту; 
30) здійснити експертне оцінювання педагогічної доцільності й ефективності роз-

робленої дидактичної моделі та технології профільного навчання за еколого-економічним 
спрямуванням та педагогічних технологій формування ключових компетентностей в учнів 
10–12 класів; 

31) здійснити коригування теоретичних і практичних висновків дослідно-експеримен-
тальної роботи; 

32) розробити теоретико-методичні рекомендації щодо організації профільного на-
вчання за еколого-економічним спрямуванням у закладах загальної середньої освіти на 
основі розроблених та апробованих дидактичної моделі та технології; 

33) підведення підсумків узагальнювального етапу та дослідно-експериментальної 
роботи в цілому; оприлюднення результатів в науково-педагогічних виданнях. 

Висновки. Загальні тенденції розвитку освіти є зовнішніми дидактичними умовами для 
розроблення будь-якої педагогічної проблеми на локальному рівні. Але для реалізації ідеї 
потрібні ще і міцне теоретичне підґрунтя, внутрішні педагогічні ресурси, адміністративна від-
повідальність і воля до перемоги над непередбаченими випробуваннями, що також скла-
дає дидактичними умовами успішного науково-педагогічного експерименту.  

Проблема реалізації ідеї профільного навчання не може бути розв’язана одним 
адміністративним рішенням – вона вирішується через багаторічні експериментальні 
дослідження в різних громадах і на різних рівнях управління освітніми процесами. Тоді 
можна буде говорити вже про традиції профільного навчання в Україні та його переваги 
перед іншими формами організації навчання в підлітковому віці. 
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Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій у реалізації педагогічних технологій за при-

родничим спрямуванням в умовах профільного навчання. Висвітлено наукове підругунтя сучасних 
інтегративних процесів в змісті природничих навчальних предметів та процесі реалізації педаго-
гічних технологій, зумовлених дидактичними особливостями профільного навчання в старшій 
школі. Висвітлено основні дидактичні принципи, покладені в основу інтеграції та проаналізовано 
методи моделювання, проектування та дослідження як провідні для педагогічних технологій за 
природничим спрямуванням. 
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The article is devoted to analysis of current trends in the implementation of pedagogical technologies of 

natural areas in the conditions of profile education. The article reflects the modern scientific aspect of the 
integrative processes in content of natural subjects and the process of implementation of pedagogical tech-


