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Організаційно-дидактичні особливості  
реалізації технологій  
профільного навчання 

 
 
14 березня 2019 року в рамках Х Міжнародної виставки «Сучас-

ні заклади освіти» (м. Київ) науковці відділу дидактики Інституту 
педагогіки НАПН України на чолі із завідувачем Г. О. Васьків-
ською провели круглий стіл «Організаційно-дидактичні особливос-
ті реалізації технологій профільного навчання». 

 

 
 
 

 
 

Учасники заходу обговорили:  
• дидактичні умови реалізації технологій профільного навчання;  
• особливості проведення моніторингу ефективності технологій 

профільного навчання в умовах гімназії;  
• специфіку реалізації технологій профільного навчання за сус-

пільствознавчим спрямуванням;  
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• технології впровадження курсів на вибором як умову реалізації 
профільного навчання;  

• дидактичні аспекти реалізації технологій профільного навчан-
ня за філологічним спрямуванням;  

• соціономічний аспект технологій профільного навчання. 
 

 
 
 

 
 
Особливу увагу доповідачі звернули на: 
• організаційно-дидактичні умови реалізації технологій профіль-

ного навчання; 
• моніторинг умов функціонування освітнього середовища 

(якість кадрового забезпечення; рівень навчально-методичного, ма-
теріально-технічного забезпечення; рівень науково-методичної 
роботи; стан запровадження профільного навчання); 

• основні наукові підходи до реалізації технологій профільного 
навчання за суспільствознавчим спрямуванням (аксіологічний, 
особистісно орієнтований, культурологічний та діяльнісний);  

• роль курсів за вибором у змісті профілю навчання; 
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• реалізацію Концепції «Нова українська школа» у початковій 

школі; 
• основні методологічні вимоги до проектування педагогічних 

технологій в умовах нової української школи; 
• освітній, розвивальний та виховний потенціал мультимедійних 

технологій. 
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Круглий стіл не вичерпав своєї проблематики, тому було схва-

лено пропозицію продовжити обговорення організаційно-дидак-
тичних особливостей реалізації технологій профільного навчання 
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на базі експериментальних майданчиків відділу дидактики.  
 

Зокрема йшлося про потребу розглянути:  
 
• педагогічну майстерність учителя як засіб забезпе-

чення якості суспільствознавчої освіти старшокласни-
ків;  

 
• педагогічні технології розвитку морально-

громадянських цінностей особистості учнів старшої 
школи;  

 
• модель проектної діяльності як засіб розвитку пі-

знавальних інтересів здобувачів освіти. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: МОНІТОРИНГ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ГІМНАЗІЇ 

(з виступу на круглому столі) 
 
Стратегія забезпечення якості освіти на сьогодні стала основною осві-

тньої політики багатьох країн світу. І Україна не є винятком у цьому про-
цесі. В умовах модернізації української системи освіти якість стає стриж-
нем реформ, який визначає пріоритетність і перспективність поставлених 
завдань та ефективність їх виконання. 

У Законі «Про освіту» наголошено, що освіта є державним пріорите-
том, який забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний 
розвиток суспільства. А державна політика в галузі освіти формується і 
реалізується на основі наукових досліджень, міжнародних зобов’язань, 
вітчизняного та іноземного досвіду з урахуванням прогнозів, статистич-
них даних та індикаторів розвитку з метою задоволення потреб людини 
та суспільства. 

Крім того, у Концепції реалізації державної політики в сфері реформу-
вання загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року наголошено на необхідність суттєвого поліпшення якості осві-
ти і підготовки випускників, які будуть успішними на ринку праці, умі-
тимуть навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та 
досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному се-
редовищі та матимуть інші уміння й навички. 

Отже, перед системою управління закладом освіти виникає необхід-
ність у створенні умов щодо забезпечення якості надання освітніх послуг 
через: розвиток потенціалу кожного учасника освітнього процесу; ви-
вчення, формування, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, що 
надає заклад.  

Отже, першочерговим завданням постає побудова гнучкої системи на-
дання освітніх послуг та системи відстеження якості їхнього надавання, 
основою яких має стати система моніторингу ефективності управління 
освітнім процесом.  

У наукової літературі моніторинг розглядається за процесом, за сут-
ністю, за технологічністю. Наводимо схему моніторингу управління 
якістю освіти в гімназії. Це: інформаційна система, яка постійно по-
повнюється завдяки циклічності відстеження та спостереження; спри-
яє оцінюванню стану освітнього процесу, прийняттю управлінського 
рішення; надає можливість відстежувати освітній процес відповідно 
до статуту та державного стандарту, реалізувати, перевіряти та коре-
гувати мету управління; прогнозувати подальший розвиток гімназії з 
урахуванням потреб всіх учасників освітнього процесу. Важливе зна-
чення в діяльності щодо запровадження моніторингу якості освіти 
мають функції, принципи, підходи, форми, методи, критерії. 
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Визначаємо форми моніторингу освітнього процесу в гімназії.  
 

Організація та проведення моніторингу якості освіти ефективно та ре-
зультативно, за умов виконання вимог:  

– об’єктивності; 
– валідності – повна відповідність контрольних завдань змісту дослі-

джуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру і оцінки; 
– надійності – сталість результатів при повторному контролі іншими 

особами; 
– врахуванні психолого-педагогічних особливостей досліджуваного 

об’єкту - диференційований підхід на основі індивідуальних особливос-
тей; 

– систематичності; 
– гуманістичної спрямованості – створення умов доброзичливості, 

довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату. 
Нами визначено основні напрями реалізації моніторингу якості освіти 

в гімназії.  
У гімназії розроблена програма моніторингових досліджень, реаліза-

ція якої містить аналіз стану та вивчення змін із обов’язковим прогнозу-
ванням на майбутнє, вироблення стратегії й тактики подальшого розвитку 
гімназії. 

Алгоритмічно цей процес наведено на слайді. 
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Використовуємо конкретні  методи та технології моніторингових до-

сліджень. 
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Які ж результати ми чекаємо від моніторингу якості освіти? 
 

Очікувані результати: 
• поліпшення якості надання освітніх послуг; 
• удосконалення роботи з обдарованою молоддю; 
• підняття престижу творчих, компетентних педагогів; 
• упровадження освітніх інновацій; 
• удосконалення управління гімназією; 
• створення позитивного іміджу; 
• конкурентоздатність. 
Отже, моніторинг – це цілісний управлінський інструментарій за якіс-

тю освіти, потужний засіб підвищення рівня інформаційно-кореляційного 
супроводу будь-якої педагогічної діяльності, інноваційна технологія су-
проводу освітньої системи на підставі виважених управлінських рішень, 
нова система й стиль науково-педагогічної управлінської якістю освіти. 

Освітній моніторинг спрямований на виявлення та регулювання де-
структивних впливів зовнішніх і внутрішніх факторів освітньої системи і 
націлений на досягнення бажаних результатів її розвитку. 

Кінцевою метою розвитку системи моніторингу є доведення її до 
комплексного рівня, який дозволяє приймати обґрунтовані стратегічні 
рішення і прогнозувати нові можливості системи освіти в гімназії. 
Визначення технологій моніторингових досліджень (квадрант-ана-

ліз, факторно-критеріальна модель) дають змогу об’єктивно оцінити ре-
зультативність діяльності навчального закладу, його перспективність та 
розвиток, а в кінцевому результаті сприяють підвищенню якості освіти. 
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Усебічний розвиток учнів як особистості та найвищої цінності суспільст-
ва, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, форму-
вання цінностей і необхідних для усебічної самореалізації визначених в 
українській освіті компетентностей, виховання, критичного мислення 
відповідальних громадян-патріотів України, підвищення освітнього рівня 
здобувачів освіти задля забезпечення сталого розвитку України та її єв-
ропейського вибору можливий за результативності суспільствознавчої 
освіти, побудованої на використанні інноваційних освітніх технологій 
профільного навчання у поєднанні з традиційними, дистанційними. 

На етапі становлення Нової української школи в підґрунті різноманіт-
них інноваційних освітніх технологій перебуває ідея створення адаптив-
них умов для учнів, тобто адаптація до особливостей учня змісту, мето-
дів, форм суспільствознавчої освіти та максимальна орієнтація на само-
стійну особистість здобувачів освіти.  

В умовах дослідно-експериментальної  роботи всеукраїнського рівня 
за темою «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 
морально-громадянських цінностей учнів» на базі Київської гімназії схід-
них мов №1 – Асоційованої школи ЮНЕСКО  використовуються різні 
сучасні педагогічні технології профільного навчання  педагогічними пра-
цівниками гімназії: 

 
– самостійна діяльність учнів (модульне навчання, баль-

но-рейтингова оцінка навчальних досягнень старшокласни-
ків); 

– дослідницька, творча та проектна діяльність на уроках, 
у поєднанні з позаурочною діяльністю; 

– робота з різними джерелами інформації (дистанційна 
освіта, розвиток критичного мислення гімназистів, проблем-
не навчання); 

– групова взаємодія школярів (дискусії, дебати тощо);  
– соціальне партнерство та співпраця в умовах оновлюва-

ного освітнього середовища в процесі становлення Нової 
Української школи;  

– розвиток толерантності та корпоративності, навичок 
міжкультурної взаємодії; 

– метапізнавальна діяльність учнів (розвиток рефлексії, 
самоосвітньої діяльності, самоконтролю); 

– контекстне навчання, або ситуативні методики (кейс-
технологій: аналіз конкретних ситуацій), організація ділових, 
імітаційних ігор та ін.); 

– формування творчої особистості. 
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Використання технологій під час профільного навчання за суспі-

льствознавчим спрямуванням.  
Предмети: історія України, всесвітня історія, громадянська освіта (10 

клас), курс «Людина і світ» (11 клас) – забезпечують право кожного учня 
на самостійний вибір рівнів освіти, постійний зворотній зв’язок у системі 
сучасних педагогічних технологій ґрунтуються на певному дидактичному  
методі. 

Це: 
– технологія дослідницької діяльності (особливо, на уроках історії 

України, всесвітньої історії під час вивчення та критичного аналізу подій, 
явищ, історичних осіб тощо); 

– технологія творчої діяльності (за попередньої постановки чіткого, 
важливого для учнів результату, який має практичне значення та вираже-
ну матеріальну форму: підготовка журналу, газети, хрестоматії докумен-
тів з історичного краєзнавства, відеофільмів, комп’ютерних програм тощо 
на уроках історії України, особливо громадянської освіти); 

– технологія проектної діяльності (учні здобувають освіту, формують 
цінності у процесі планування та використання практичних проектів у 
курсі «Людина і світ», всесвітньої історії, історії України);  

– технології роботи з різними джерелами інформації (технології про-
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блемного навчання, розвитку критичного мислення, наприклад, при ана-
лізі подій історії України періоду незалежності); 

– технології організації групової взаємодії з метою вирішення постав-
лених завдань; 

– технології інтерактивного навчання (дискусійні: групова дискусія 
аналіз ситуацій морального, відповідального громадянського вибору; 
розбір конфліктів із практики) «метод кейсів»), «мозковий штурм», пре-
зентація, обговорення, дебати);  

– ігрові (ділова гра, організаційно-діяльнісна гра, операційна гра; сю-
жетно-рольова гра тощо); тренінг-методи: раціонально-психологічні тре-
нінги;  тренінг ділового спілкування;  психологічні ігри);  

– індивідуальні методи навчання (використання практичних завдань; 
тренування). 

 
Інтерактивне навчання – навчання, занурене у спілкуван-

ня, воно зберігає кінцеву мету й основний зміст суспільство-
знавчого предмета та видозмінює форми, прийоми проведен-
ня уроку. 

Творче використання технологій профільного навчання 
будується на наукових підходах: аксіологічному та діяльніс-
ному.  

Дотримуємося принципів педагогічного проектування 
освітнього простору у Київській гімназії східних мов №1: 
гуманізації, розвитку, прогностичності, єдності на засадах 
компетентнісного підходу. 
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Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої освіти, 
яку зараз реалізовує Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчите-
лів і управлінців з освіти по всій Україні.  

Головна ідея Нової української школи– компетентнісне навчання. 
 
Компетентність – набута в процесі навчання інтегрована здатність 

особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 
можуть цілісно реалізуватися на практиці. 

 
Ключові компетентності – кожен потребує для особистої реалізації, 

розвитку, активної громадянської позиції, комплекс певного рівня знань, 
умінь, навичок, цінностей, які можна застосовувати в широкої сфери дія-
льності людини. (Державний стандарт початкової загальної освіти). 
Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а вчитимуться ви-
користовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. Для НУШ 
створено новий Стандарт освіти і нові програми. 
 

  
Нашим закладом розроблена Освітня програма для 1-х класів на осно-

ві Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 
створеної під керівництвом академіка О. Я. Савченко. (НУШ 1). 
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Учителі творчо підійшли до реалізації концепції НУШ та поступово 

наповнюють методичну скарбничку закладу своїми напрацюваннями.  

 
Урок в школі залишається однією із головних форм навчання, але су-

часний урок – це поєднання традиційних методів навчання із комуніка-
тивно-інформаційними технологіями. 
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Так діти вчаться працювати в команді, групі, проводити дослідження й 

активно використовують інтерактивні дошки.  
Уміння вчитися– уміти самостійно набувати знання через досліджен-

ня. Дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме 
вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому. 
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Саме тому більше десяти років у нашому закладі працюють над різно-

манітними проектами:  
«Азбука шляхетності»,  
«Школа шляхетності»,  
«Логіка»,  
«Риторика»,  
«Екологічна культура гімназиста»,  
«Сучасний світ очима першокласника»,  
«Я і мій край»,  
«Духовний світ природи»,  
«Школа юного економіста». 
Це міні-проекти, такі як: «Який вигляд має сніжинка», досліди зі сні-

гом, «Годівничка на моєму подвір’ї», так і проекти, над якими працюють 
упродовж року, наприклад, курс «Пізнай себе».  

На заняттях курсу дітям пропонують пізнати себе як особистість, 
отримати уявлення про свої можливості, здібності, нахили, розвивати 
вміння толерантно ставитися до ровесниками і усвідомлювати себе як 
частку навколишнього світу.  

Гра в житті першокласника посідає важливе місце.  
Через гру (моделювання ситуацій із додаванням руху й творчих за-

вдань) учні зможуть дізнатись набагато більше. 
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Наступний вид роботи – це інтегроване навчання (організація процесу 

пізнання, за якою учні можуть використовувати знання та вміння, отри-
мані в школі, в реальних життєвих ситуаціях), так на уроках фізкультури 
діти закріплюють матеріал, що вивчили на уроках математики та україн-
ської мови. 
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Дуже важливо в дитини сформувати вміння оцінювати, так в 1 класі 
використовуємо формувальне, вербальне оцінювання. Оцінка – має фік-
сувати, на якому рівні перебуває дитина, і показувати ціль, до якої вона 
прямуватиме.  

 

 
 
Дійова форма такого оцінювання – портфоліо особистих досягнень – 

добірка усіх поробок і творів, які діти робили на уроках та в позаурочний 
час. 

Значну увагу вчителі приділяють емоційному інтелекту і 
вмінню спілкуватись. Під емоційним інтелектом розуміємо 
осмислення власних емоції та переживань, переживань ін-
ших під час комунікативної взаємодії.  

Одна із форм такого спілкування – ранкові зустрічі, на 
яких діти обговорюють свій емоційний стан, власні думки, 
актуальні питання класного і шкільного життя, говорять на 
цікаві їм теми. 

Також активно використовуємо педагогіку партнерства. 
«Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна 
благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розу-
много, у серці дитини ніколи не з’явиться зло», – писав Ва-
силь Сухомлинський. 

Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на 
принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особи-
стості.  
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Головним завданням педагогіки партнерства є подолання інертності 

мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між 
учасниками освітнього процесу. 
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Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учи-
теля й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і пра-
гнень з метою особистісного розвитку школярів. 

Батьки – активні учасники освітнього процесу: 
• Взаємодія з дитиною і учителями; 
• Участь у навчально-виховних заходах – квестах, святах, тематичних 
зустрічах; 
• Залучення до експериментальної роботи; 
• Співпраця, взаєморозуміння, бажання разом йти до мети. 
Комфортне перебування першокласника в гімназії неможливе без 

створення предметно-розвивального середовища – ігрової кімнати. 
Яскраве і доцільне оформлення ігрової кімнати сприяє підвищенню 

інтересу до різних видів діяльності. 
Ігрова кімната забезпечена дидактичними і роздатковими матеріалами 

для розвитку пізнавальних процесів дитини (пам’яті, уваги, мислення, 
уяви). 

Активне використання наборів LEGO на різних уроках дає можливість 
вчителю через гру подати різний навчальний матеріал. 

У грі першокласники пізнають світ, тому що гра залишається провід-
ним видом діяльності. 

А навчальний кабінет – це єдина, органічно зв’язана система навчаль-
ного обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена відпо-
відно до вимог НУШ, яка забезпечує високий рівень навчальної діяль-
ності. 
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Здоров’я наших дітей – це найцінніше що ми маємо і підтримуємо. 
 

 
 
Тому систематично проводимо фізкультхвилинки на уроках, рухливі 

перерви в ігровій кімнаті, з «живою підлогою».  
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Мета – оцінити поступ кожної дитини, а не її відповідність певному 
еталону. 

 
Нелегко виростити людину з багатим внутрішнім сві-

том, прекрасною душею, значним запасом знань. Але завдяки 
знанням, досвіду, життєвій мудрості я разом з моїми коле-
гами прагну це зробити. 

 
Ми намагаємось кожному допомогти стати особистіс-

тю, людиною, яка вміє приймати рішення і бути відповіда-
льною за них, це – наша праця, це – наше життя! 
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Поняття «педагогічні технології навчання» є провідним в 
умовах розбудови нової української школи, що зумовлює не-
обхідність розроблення наукових тенденцій та підходів, сис-
теми закономірностей, базових принципів і обґрунтування 
особливості їх реалізації в освітньому процесі. У розвинених 
країнах світу (США, Англії, Франції та ін.) середньостатис-
тичне співвідношення гуманітарного та інших предметів у 
навчальному плані є таким: гуманітарний цикл – 46 %, інші – 
54%. В Україні станом на початок 2000-х років гуманітарно-
освітній цикл займав вже 36.6 %, тобто, початок змін у на-
прямку гуманітаризації навчання був закладений у тогочас-
них документах про освіту і удосконалюється донині. 
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