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опрофесійна підготовка 
старшокласників у Авіа- 
космічному ліцеї це: 
ормування загальнолюд

ських цінностей особистості; 
розвиток творчих здібнос

тей ліцеїстів;
•  формування спеці
альних якостей осо
бистості ліцеїста.

Реалізовуючи ці 
завдання, ми весь 
навчально-вихов
ний процес у ліцеї 
підпорядкували ви
рішенню цих проб
лем, а саме:

•  прийом старшокласників у 
ліцей проводиться індивіду
ально;

•  навчання проводиться за 
груповими та індивідуаль
ними формами;

•  спецкурси та програми до 
них створюються індивіду
ально відповідно до запитів 
ліцеїстів.
Щоб реалізувати завдан

ня допрофесійної підготов
ки старшокласників у си
стемі “ліцей - НАУ”, 
потрібно, по-перше, визна
чити класи ліцею, що бра
тимуть участь у реалізації 
експериментальної програ
ми, а також контрольні кла
си для порівняння результа
тів експерименту; по-друге, 
здійснити констатуючий 
експеримент.

До експериментальних 
класів нами віднесено II 
курс (два 10-ті класи) 2001-
2002 навчального року та III 
курс (два 11-ті класи) 2002-
2003 навчального року, а 
дев’яті класи визначено як 
пропедевтичні у допрофе-

сійній підготовці, з якими 
проводиться робота, спря
мована на скорочення стро
ку адаптації до навчання в 
ліцеї, професійного само
визначення через інформо- 
ваність про типи професій 
з основних напрямів нав
чання в НАУ (технічного, 
економічного, гуманітарно
го). Позначимо їх як Е201, 
Е202, Е203, Е204 (Е -  експе
риментальний клас, цифро
вий індекс означає номер 
групи ліцею), — два десяті 
класи 2001-2002 навчально
го року: 10-А, 10-Б, відпо
відно Е205, Е206; вони ж -  
одинадцяті класи 2002-2003 
навчального року Езо5, Езоб.

Контрольні (К) — К.2. 
(2001-2002 н/р.). Одинадця
ті класи Андрушівка, Десна, 
відповідно Кц К2 (2002- 
2003 н/р.). Контрольні кла
си вибрано з шкіл, які спів
працюють з Національним 
авіаційним університетом. 
До здійснення експеримен
ту програми навчання нап
рями допрофесійної орієн
тації в Авіакосмічному ліцеї 
м. Києва, ліцейних класах 
шкіл Андрушівки, Десни 
збігалися. Для визначення 
ефективності здійснення 
експерименту доцільно 
включити як контрольні 
групи ліцейні класи саме 
цих загальноосвітніх нав
чальних закладів.

Таким чином, до експе
риментальних груп нами 
віднесено 6 класів — Е301, 
Е302, Езоз, Ез04, Езо5, ЕзОбі



до контрольних два — К іг 
К2. Тобто в експерименті 
беруть участь 8 класів (див. 
табл. 1).

Констатуючий експери
мент здійснювався у вигляді 
педагогічної діагностики 
допрофесійного рівня стар
шокласників 11 класів Авіа- 
космічного ліцею.

Завдяки аналізу теоре
тичних досліджень з пробле
ми допрофесійної підготов
ки учнів старших класів у 
системі загальної середньої 
освіти нами визначено ос
новні параметри, що харак
теризують рівень допрофе
сійної підготовки. Ними є:
•  рівень загальноосвітніх 

знань з основ наук;
•  рівень професійно-орієнто- 

ваних знань та вмінь;
•  мотивованість учнів щодо 

вибору майбутньої профе
сії;

•  вивчення характеристик ін
тересу щодо вибору майбут
ньої професії;

•  аналіз результатів професіо- 
графії учнів 11-х класів.
На основі виявлених ос

новних параметрів визначе
но завдання педагогічної ді
агностики:
ф  виявити рівень загальноос

вітніх знань та вмінь ліцеїс
тів, спрямованих на профе
сію інженера та працівника 
авіаційної промисловості;

•  з ’ясувати рівень обізнаності 
ліцеїстів із вибраними май
бутніми професіями, що го
тують у Національному аві
аційному університеті;

•  виявити рівень інтересу до 
майбутньої професії інже
нера та працівника авіацій
ної промисловості;

•  виявити мотиви вибору 
майбутньої професії в ліце
їстів;

•  виявити здібності учнів до 
обраних майбутніх профе
сій інженерів та працівника 
авіаційної промисловості.
Розглянемо поняття „ді

агностика” (1). Воно похо
дить від грецького diagnos
tics — здатний розпізнавати

— розділ педагогіки і психо
логії, метою якого є визна
чення педагогічного або 
психологічного діагнозу; 
обстеження дитини для 
визначення рівня розвитку 
й індивідуальних особли
востей її психіки та пове
дінки, виявлення можливих 
відхилень у психічному роз
витку. Діагностика прово
диться двома шляхами:

1) різнопланове коротко
часне обстеження з вико
ристанням ряду психодіаг- 
ностичних методик (тестів);

2) тривале вивчення ди
тини в умовах навчально- 
виховного процесу.

Таблиця 1.

Е кспер им е н 
тальні 

і контрольні 
1 групи

Кількість учнів 
2 0 0 1 -2 0 0 2

Кількість учнів  
2 0 0 2 -2 0 0 3

^301 26 26

“̂ 302 28 28

^303 28 28

^304 25 25

^305 31 31

^306 33 33

К , 34 34

К * 32 32

Таблиця 2.
Рівні інтересів учнів експериментальних та контро
льних груп до профілю навчання (у відсотках)

№
п/п

Експериментальні 
та контрольні 

групи І

Низький
рівень

інтересу

Середній
рівень

Інтересу

Високий
рівень

інтересу

1 8 3 7 55
2 Е 30 , 7 37 56
3 Е 3 0 3 9 41 50
4 ^ 3 0 4 6 39 55
5 . _ _е 305 8 4 2 50
6 6 4 0 54
7 Е 3 0 7 3 4 5 52

В середньому 6,6 39 53
8 к, 13 6 4 23
9 12 58 ЗО________

В середньому 12,5 61 26,5
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До педагогічної діагнос
тики, що ми використл£\щя- 

ли у своїй експерименталь
ній діяльності, включено 
вивчення рівнів знань, 
умінь у ліцеїстів, а також ін
тересів, мотивів та здібнос
тей, спрямованих на профе
сію інженера та працівника 
авіаційної промисловості, а 
також професіографія.

На першому етапі діаг
ностувались знання та 
вміння учнів з основ наук і 
за напрямами: технічний, 
інформаційний, соціально- 
гуманітарний, економіко- 
правознавчий. Діагностика 
здійснювалась у вигляді 
контрольних робіт та спеці
ально складених тестів

На другому етапі вивча
лись інтереси та мотиви ви
бору напряму навчання на 
майбутню професію за спе
ціальними тестами.

На третьому етапі вив- 
нея& к ьідїк/ шдність здіб
ностей учнів обраній май
бутній професії за професі- 
ограмою, розробленою Хол
ландом, що є опитувальни- 
ком із чотирьох розділів:

I — діяльність (мета — 
визначення виду діяльності, 
цікавого для особистості);

II — здібності та вміння 
(визначення відповідності 
виду діяльності здібностей 
та вмінь, рівень компетен
тності учнів у певних видах 
діяльності);

III — професії (перевірка 
сприйняття та ставлення до 
певного типу професій);

IV — самооцінка (вивча
ється уявлення учня про са
мого себе, його уявлення 
про здібності, потрібні для 
майбутньої професії).

Сумарний результат ана
лізу відповідей учнів дає

Таблиця 3.
Рівень якості знань учнів експериментальних та контрольних груп 

(початок 2001 - 2002 навчального року)

№
п/п

Е к сп е р и м е н та льн і 
та  к о н тр о льн і

1

К ількість
учнів

Р е л

№
1

родукті/
і ІД С О Т К с

завдані
2

ШНІ
!* ).
ня

3

І ір іК о н
| ____ ь и

№
1

іструкту
аідсотк*
завдан

2

шні і Щ 
їх ) -Э р  
ня

3

•
(у  в 
№ :
1

Гворчі
ідсотк
завдаї

2

и
«ня

3

1 9 Е 30, 2 6 41 1 2 7 2 5 11 7 8 13 6

2 10 2 8 5 3 21 9 2 7 19 10 16 13 8
3 11 Е™ 2 8 5 9 3 3 10 3 6 2 3 10 19 17 10
4 Е щі 2 9 5 6 ЗО 10 3 2 2 0 11 21 19 12
5 _____ 2 5 5 2 31 12 3 5 2 3 11 2 3 21 18
6 Е̂ пя 5 7 ЗО 13 3 5 21 13 2 4 2 3 18
7 Е-̂ і7 5 7 3 2 14 3 4 2 2 13 2 5 2 2 18

В с е р е дн ь о м у 5 3 ,2 27 10 ,7 32 15 1 0 ,7 19 19 12
8 к, 4 9 17 10 2 8 18 10 8 1 0 10
9 К, 4 7 18 11 ЗО 15 10 11 10 12

В се р е дн ьо м у 48 1 7 ,5 1 0 ,5 29 1 6 ,5 10 9 ,5 10 11

Таблиця 4.
Фактори, що вплинули на вибір навчання з профілізації на інженера та працівника

авіаційної промисловості (у відсотках)

№
п/п

Х то  п о р а д и в  о б р а ти  
п р о ф іль  навчання

9 к ла с
3̂01 І

10 к ла с
Ш? 3̂02 ІІІ 3̂03

: Ж  ‘Чф 

^зоа Емв!
■ и

1
1 Батьки 53 65,7 60 58,4 65 61,7 57,9 64,2
2 Друзі 8,6 8 7,8 9 8,1 8,2 7,9 20,1
3 Знайомі 8 8 6 6,2 5 7,9 8 13,8
4 Ваш варіант 23 22,1 21 22 21,6 21,3 21 22,5



можливість визначити у класифікато
рі професій (500 професій) відповід
ність знань, умінь, здібностей, само
оцінки кожного учня певній професії 
або тій, що обрав учень.

Відбір змісту знань, умінь для пер
шого етапу педагогічної діагностики 
здійснювався відповідно до визначе
них напрямів допрофесійної підго
товки з урахуванням вікового засво
єння предметних дисциплін. З дис
циплін, що не вивчалися учнями, 
проводилися співбесіди з метою ви
значення їхнього рівня обізнаності. 
Діагностика якості знань та вмінь 
учнів, які вступають до Авіакосмічно- 
го ліцею, здійснюється за трьома рів
нями, що розроблені В.Ф. Паламар
чук (2): репродуктивним, конструк
тивним, творчим

Репродуктивний рівень знань — 
це знання фактів, правил, явищ, по
дій, дій і їхнє відтворення без суттє
вих змін. Учні розпізнають навчаль
ну інформацію, можуть її описати, 
дати „готове” визначення, застосу
вати відомі їм прийоми мисленнєвої 
діяльності.

Конструктивний рівень знань — це 
знання, здобуті в результаті комбіну
вання, реконструювання знань пер
шого рівня (репродуктивного) за до
помогою виділення головного, порів
няння, узагальнення та інших прийо
мів мисленнєвої діяльності.

Творчий рівень знань — це знання 
та вміння, набуті в процесі самостій
ної пошукової діяльності учнів, умін
ня застосовувати знання в новій, нез
найомій ситуації, знаходити вирішен
ня проблемних завдань.

Учням пропонувались по 10 зав
дань (тестів) з кожного напряму: 5 — 
репродуктивного рівня, 3 ~ конс
труктивного і 2 — творчого рівня.

Оцінювання завдань здійснюва
лося за такими характеристиками і 
показниками:

А. Характеристики і показники 
оволодіння знаннями

1. Зміст поняття — сукупність усіх 
існуючих ознак, властивостей, особ
ливостей, процесів, явищ, визначе
них цим поняттям.

2. Об’єм поняття — кількість об’єк
тів, що охоплено цим поняттям.

3. Зв’язок і відношення поняття з 
іншими.

Основними показниками оволо
діння знаннями було обрано коефіці
єнт повноти засвоєння змісту цього 
структурного елементу (наприклад, 
поняття): К8 = п8/ЧЧ8, де п8 — кількість 
правильно названих ознак поняття; 
N5 — кількість ознак, що треба засвої
ти на цьому етапі навчання.

Б. Характеристики і показники 
сформованості умінь

1. Повнота — володіння ліцеїстами 
всіма діями, що входять у їхню діяль
ність (наприклад у діяльність спосте
реження).

2. Усвідомлення — наскільки свідо
мо ліцеїст виконує завдання.

3. Щільність та автоматизм — у
процесі оволодіння діяльністю деякі 
дії можуть виконуватись на рівні під
свідомості.

4. Швидкість — час, що витрачає 
ліцеїст на виконання завдання.

5. Узагальненість — здібність пере
носити свої уміння на інші види ді
яльності.

6. Міцність — час збереження сфор
мованих умінь у ліцеїста.

Основними показниками сформо
ваності цих якостей (критеріїв) нами 
обрано:
•  коефіцієнт оволодіння діяльністю 

К = а/в, де а — кількість правиль
но виконаних завдань тесту, в — 
кількість усіх завдань тесту (кон
трольної роботи).

ф коефіцієнт сформованості умінь 
К = п/ІЧ, де п — кількість правиль
но виконаних дій, N — кількість 
усіх дій діяльності.
Використані нами характеристи

ки, показники та критерії їх оціню
вання апробувались у дослідженнях 
вчених В.І. Звєрєвої, Ю.О. Конар- 
жевського, А .Я. Найна, В.Ф. Пала
марчук, В.М. Полонського, 
С.А. Пуймана.

Результати діагностики знань та 
вмінь учнів експериментальних та 
контрольних груп у 2001-2002 нав
чального року подано в таблиці (див. 
табл. 3).

Аналіз результатів рівня якості знань 
учнів показав, що в середньому знан
нями на репродуктивному рівні володіє
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27,1% учнів; на конструктивному рівні 
— 17,6 %; на творчому — 12 %.

Це пояснюється тим, що у нав
чальному процесі переважали репро
дуктивні форми та методи навчання, 
які здійснювали вплив на мисленнєву 
функцію запам’ятовування та відтво
рення інформації.

Наступним етапом педагогічної ді
агностики допрофесійного рівня під
готовки старшокласників є визначен
ня інтересів та мотивів учнів.

Для вивчення мотивів вибору май
бутньої професії ми продовжили ви
вчати інтерес ліцеїстів до професій ін
женера та працівника авіаційної галузі.

В основу критеріїв виділення рів
нів сформованості інтересу до профе
сії інженера та працівника авіаційної 
галузі було покладено ступінь розвит
ку його основних компонентів: емо
ційного, інтелектуально-пізнавального, 
вольового.

Виявлення інтересу в учнів здій
снювалося за допомогою таких мето
дів, як: анкетування, бесіда, творча 
робота.

Нами було визначено три рівні 
інтересу старшокласників до профілю 
навчання, що зумовлює вибір май
бутньої професії інженера та праців
ника авіаційної галузі: низький, серед
ній, високий (див. табл. 2).

Низький рівень інтересу характе
ризується слабкими знаннями про 
специфіку профілю навчання, профе
сії інженера та працівника авіаційної 
галузі, не виявляє зацікавленості до 
інформації щодо майбутньої професії.

Середній рівень інтересу характе
ризується достатньо повними знан
нями, відносно стійким інтересом до 
інформації про майбутню професію.

Високий рівень інтересу включає 
глибокий рівень знань (на рівні взає
мозв’язків знань з різних дисциплін), 
високий ступінь інформованості про 
майбутню професію та її специфіку.

Аналіз анкет, бесід, творчих робіт 
показав, що в середньому інтерес в 
учнів 9-х класів до майбутньої про
фесії складає: низький — 27,7 %, се
редній — 35,2 %, високий — 16 %; се
ред 10-х класів — відповідно 34,1 %, 
39,8%, 42 %; серед 11-х класів — від
повідно — 38%, 56,2%, 59 %. Ці ре

зультати говорять, що допрофесійна 
підготовка ліцеїстів мала не систем
ний, а епізодичний характер.

У допрофесійній підготовці важ
ливого значення набуває також ви
вчення мотивації вибору майбутньої 
професії, що, по-перше, дає уявлення 
про глибину розуміння здійснюваного 
вибору, по-друге, сприяє виробленню 
стратегії роботи з учнями у допрофе
сійній підготовці; по-третє, мотивація 
вибору, ї ї  рівень є суттєвою характе
ристикою, що входить у рівень допро- 
фесійної підготовки старшокласників.

Оскільки інтерес виражається че
рез систему мотивів і ступінь сфор
мованості цієї системи показує рівень 
розвитку, ми досліджували мотива
ційну сферу учнів, що прийшли нав
чатися до Авіакосмічного ліцею. До 
основних мотивів потягу до професії 
інженера та працівника авіаційної 
промисловості відносяться:
•  важливість та потрібність професії; 
т любов до неба;
•  творчий характер професії;
•  матеріальна забезпеченість тощо.

Характерною рисою всіх учнів, що
брали участь у тестах, є змішана мо
тивація обрання професії інженера та 
працівника авіаційної промисловості, 
тобто зовнішні та внутрішні імпуль
си, що спонукали до цього вибору.

Під час проведення співбесіди з 
учнями ми задавали запитання: „Що 
вплинуло на вибір професії інженера 
та працівника авіаційної промисло
вості?” (це дає можливість виявити 
стимул формування інтересу); „Що 
Вас найбільше приваблює в цій про
фесії?” (це дає можливість виявити 
мотив вибору).

В анкетуванні взяло участь 109 
респондентів, результати наводяться 
в табл. 4.

Як видно, основним авторитетом, 
що вплинув на вибір допрофесійної 
підготовки наших ліцеїстів, були батьки 
(53 %; 65,7 %; 64,7 %).

Такі результати дозволили нам за
стосувати особистісно-орієнтований 
підхід до реалізації технології допро
фесійної підготовки ліцеїстів Авіакос
мічного ліцею.


