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Профілізація – це надання навчальному закладу або навчальному 

процесу спеціального характеру, інакше спеціалізація, профілювання [4, с. 
995].  

Завдання профілізації – допомогти учням зробити правильний вибір 
професії і  підготуватися не лише до вступу спеціального вищого навчального 
закладу, а й навчатися в ньому.  

В Україні наразі 11-термін навчання. Старша школа концептуально 
визначена профільною з двохрівневою освітою (рівень стандарту і 
профільний рівень). Саме профільна школа з різними рівнями освіти надає 
змогу учневі обрати свій рівень освіти та профіль і відповідно максимально 
самовизначитися,  реалізувати свої здібності  та  задовольнити освітні 
потреби, розвинути свій науковий потенціал.  

Ми виявили причини уведення профілізації навчання у вітчизняній школі. 
В цілому вона визначена тим, що: по-перше, Україна визначила свій  шлях у 
світовому просторі, в тому числі й освітньому,  як  незалежна та 
самодостатня держава, здійснює євроінтеграцію та входження у Світове 
освітнє співтовариство; по-друге,  одним із важливих державних завдань є 
створення умов для отримання якісної загальної середньої освіти, і 
біологічної в тому числі, що дасть змогу кожному громадянинові вибирати 
освітній шлях не лише в Україні, але й за її межами; по-третє, саме 
профільна різнорівнева освіта  якнайповніше зможе створити умови для 
реалізації індивідуальних особливостей кожної дитини та розширити  
можливості  учня у виборі власної освітньої траєкторії [3, с.110]. 

Реалізація шкільної біологічної  освіти у профільній школі здійснюється 
відповідно до освітніх  рівнів. З цієї метою було розроблено дві навчальні 
програми «Біологія і екологія. 10-11 кл.»:  перша – рівня стандарту [1] - 
спрямована на загальноосвітню підготовку випускників школи; друга – 
профільного рівня [2] - на підготовку до вищих навчальних закладів 
біологічного, медичного та іншог спрямування,  у яких біологія проходить як 
профільний предмет.   
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