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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ 

 

Проблема самовизначення є,  

насамперед, проблемою способу життя.  

С. Рубінштейн  

Притча про генерала та шевця:                                                       

«Якось один народ вів нелегку боротьбу проти загарбників. І коли всім 

стало зрозуміло, що вони програють битву, бійці перестали вірити своєму 

командиру, почалася паніка. Тоді люди звернулися до Господа і попросили 

вказати на ту людину, яка організує військо і надихне його на перемогу над 

ворогом. Господь змилувався і показав дім, де жила така людина. Це був дім 

шевця. Людей така кандидатура здивувала. А Бог сказав, що там живе справжній 

генерал. Вояки з недовірою, але все ж пішли до нього. Швець не так вправно 

володів мечем, зате він уміло направляв, підтримував військо, показував можливі 

варіанти тактики. Бійці без роздумів кидалися в бій, бо бачили омріяну перемогу.  

Отже, людина, яка могла бути генералом, шила не дуже гарне взуття, а 

бездарний генерал вів військо до поразки. Ідея: можна бути поганим шевцем, 

проте вдалим генералом. Важливо правильно обрати професію. Тому дуже 

влучними є слова Сенеки: «Якщо людина не знає, до якого порту вона пливе, 

жоден вітер не буде їй попутним». 

Шановні колеги! Інтеграція України в європейський та світовий простір 

викликала необхідність переглянути підходи до навчання школярів, 

проаналізувати чинники, що гальмують підвищення якості освіти та формування 

життєспроможності особистості.   

Одна з найскладніших проблем, яка постає перед учнем старшої школи, – 

вибір майбутньої професії. Вирішення її є важливою як для юної особистості, так 

і для батьків та вчителів: адже від правильного вибору професії залежить успіх 

людини в житті, її самореалізація. Сьогодні змінилися завдання, які ставляться 

перед школою та вчителями. Традиційна модель освіти, яка була спрямована 

лише на передачу майбутньому спеціалісту необхідних знань, умінь і навичок, 

втратила свою перспективність, виникає необхідність зміни стратегічних, 
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глобальних цілей освіти, перестановки акценту зі знань спеціаліста на його 

людські, особистісні якості, які постають водночас і як ціль, і як засіб  його 

підготовки до майбутньої професійної діяльності. 

Модернізація української школи відбувається досить стрімко. Сьогодні 

закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. На 2027 рік 

заплановано старт кардинально оновленої профільної середньої освіти. Така ціль 

визначена у Концепції Нової української школи. У якому ж напрямі рухатиметься 

реформа? 

Профільна освіта — це процес індивідуального та диференційованого 

засвоєння знань, основоположними ідеями якого є навчання учнів 10-12-х класів 

за: 

- інтересами; 

- компетентностями; 

- планами щодо самореалізації. 

Профільна школа передбачає два напрями навчання: 

- академічний; 

- професійний. 

 

Після успішного закінчення 9-го класу старшокласник зможе обрати один із 

цих напрямів для подальшого навчання. 

За академічного напряму учні 10-х класів матимуть змогу впродовж року 

змінити навчальний профіль. Окрім того, старшокласникам передбачають широку 

автономію при виборі: навчальних предметів та рівнів їх скадності.  

Професійний напрям не лише не обмежуватиме право випускників 

профільної школи на навчання у закладах вищої освіти, але й передбачатиме 

окремі преференції. 
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За успішної здачі ЗНО випускники профільних коледжів матимуть право 

здобувати вищу освіту за скороченими програмами. 

Основоположним моментом при переході до профільної освіти є 

відокремленість третього шкільного ступеня від другого.  Для цього МОН 

України передбачає створювати окрему мережу академічних ліцеїв та закладів 

професійної освіти. 

Що таке «Профіль»?  

Профіль – це та або інша комбінація (поєднання) базових, профільних  і 

елективних курсів, яка відповідає загальним рамковим вимогам, що існують 

відносно норм начального навантаження: мінімальному обсягу навчального часу, 

який визначений Типовим навчальним планом (33 години на тиждень), та 

регулюється максимальним лімітом санітарного навантаження (36 годин на 

тиждень).  

Профільне навчання в старшій школі — один із найважливіших компонентів 

модернізації загальної середньої освіти, спрямований на забезпечення 

індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до окремих 

предметів, для професійного самовизначення, успішної соціалізації, полегшення 

адаптації до самостійного життя, виховання відповідальності за прийняття рішень 

та на формування єдиної життєвої світоглядної, наукової, культурної та 

професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше 

самовдосконалення та самореалізацію. 

Профільна школа передбачає практичну спрямованість освіти, подолання 

відірваності знань віл реального життя, посилення прикладного аспекту знань, 

необхідність вивчення предмета у тісному зв'язку з потребами практики, науки і 

техніки, тобто вміння учнів застосовувати знання на практиці. 

Які ж основні особливості профільного навчання?  

Старша школа: три типи навчальних курсів, три складових Типового 

навчального плану.  

Система профільного навчання передбачає можливість різноманітних 

варіантів комбінацій навчальних курсів, що освоюються старшокласниками. Ця 

система включає курси трьох типів:  

 базові загальноосвітні (стандарт);  

 профільні загальноосвітні ;  

 елективні курси.  

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту 

середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів навчання. Ці предмети 

реалізують цілі і завдання загальної освіти.  
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Профільні загальноосвітні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, 

завдання і зміст кожного конкретного профілю. Зміст таких предметів 

поглиблений і передбачає орієнтацію на майбутню професію.  

Курси за вибором – це курси, які входять до складу профілю, їх основні 

функції – це поглиблення і розширення змісту профільних предметів, 

забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації 

навчання.  

Профільна орієнтація  спрямована на надання здобувачям освіти психолого–

педагогічної підтримки  в проектуванні варіантів продовження навчання в 

профільних класах старшої школи, в установах професійної освіти. Співпраця 

класних керівників з фахівцями служби зайнятості, психологом і батьками учнів 

підвищить ефективність професійної орієнтації учнів.  

Діагностика інтересів, здібностей, освітнього запиту здобувачів освіти з 

урахуванням думки їхніх батьків і педагогів  здійснюється за допомогою 

анкетування, тестування, співбесід,  проведення фокус–груп, інших методів, 

спільно з психологом.  

У ліцеї створено умови щодо впровадження профільного навчання:  

 враховано освітні потреби і природні нахили ліцеїстів;  

 підібрано якісний кадровий склад педпрацівників;  

 проаналізовано стан соціально-культурного середовища;  

 створено матеріально-технічну базу;  

 здійснено навчально-методичне та нормативне забезпечення освітнього 

процесу.  

У закладі було проведено такі організаційно-методичні заходи щодо 

забезпечення профільності навчання:  

 вивчення та апробація наявного програмно-методичного забезпечення 

освітнього процесу та приведення його у відповідність до потреб реалізації 

профільного навчання;  

 створення науково-методичного обґрунтування впровадження профільного 

навчання та матеріально-технічної бази ліцею;  

 кадрове забезпечення та курсова перепідготовка;  

 апробація навчальних програм економічного напряму;  

 впровадження профільних предметів та спецкурсів;  

 врахування педколективом принципів особистісно зорієнтованого підходу; 

 вивчення перспективного педагогічного досвіду;  

 застосування інтерактивних технологій;  

 участь у міських, обласних, всеукраїнських семінарах та тренінгах.  

Зміст профільного навчання в ліцеї визначає навчальний план, у якому 

збережено традиційний перелік навчальних предметів, обсяг їх вивчення з огляду 
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на реальне навчально-методичне забезпечення та внесено певні корективи з 

урахуванням інтересів, здібностей,  життєвих планів ліцеїстів, специфіки ліцею та 

забезпечення  повноцінного розвитку особистості.  

Години варіативної складової передбачаються на:  

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;  

- упровадження спеціальних курсів;  

- факультативні заняття.  

Кадри – одне з головних питань, тому всю науково-методичну роботу 

педколективу  спрямовано  в наукове, пошукове русло.  

Важливим аспектом діяльності педагога є  самовдосконалення. Основними 

завданнями заходів, спрямованих на здійснення цієї діяльності, є залучення 

педагога в процес підвищення кваліфікації: докурсова та післякурсова підготовка, 

робота над власною методичною темою, стажування, творчі звіти, опрацювання 

фахової літератури.  

Науково-методичний супровід профільного навчання  ми розглядаємо 

багатофункціонально: як процес (який представляє взаємодію  суб’єктів  щодо 

впровадження інновацій профільного навчання,  що забезпечують новий рівень 

розвитку освіти), як педагогічну систему (яка дає підстави для визначення та 

приведення у відповідність мети, змісту, методів та взаємодії суб’єктів  науково-

методичного супроводу в умовах профільного навчання), як технологію (як нову 

технологію профільної освіти, тобто як певну послідовність дій, що мають 

забезпечити конкретний результат).  

Результативність роботи всіх учасників освітнього процесу вимірюється 

перемогами учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, успішним 

захистом науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України. Також у 

системі неперервної освіти налагоджено співпрацю з вищими навчальними 

закладами: Університет митної справи та фінансів, Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка». 

Важливим аспектом діяльності ліцею є також дослідження результатів, 

перебігу експериментальної роботи та надання психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу. В даному напрямку проводяться такі заходи:  

- психодіагностична робота з вивчення особистості;  

- консультативна робота, яка передбачає діагностику і корекцію, спрямовану 

на розвиток необхідних якостей;  

- проведення семінарських занять для ознайомлення вчителів із 

психологічними особливостями ліцеїстів.  

Система позакласної та позашкільної роботи ліцею містить виховні заходи, 

зустрічі з представниками різних професій, проведення екскурсій, спільних 
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заходів із вищими навчальними закладами, що сприяє застосуванню інноваційних 

технологій навчання та виховання, дає змогу повноцінно запроваджувати 

профільність.  

Профільна школа плекає творчу особистість, створює умови для  її 

повноцінного інтелектуального, творчого,  морального і фізичного розвитку, для 

примноження культури та духовності в усій різноманітності національних і 

світових взірців. Це школа  самореалізації особистості, школа життєтворчості, 

культурного виховання. Головні її цінності – особистість, її креативність та 

творчість.  

У 2019 році в Міністерсті освіти і науки та Кабінеті Міністрів України 

затверджено: 

- Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат (Постанова Кабміну 

від 22.05.2019 № 438); 

- Стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування (наказ МОН від 

16.10.2019 № 1303).  

Раніше було затверджено: 

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова 

Кабміну від 23.11.2011 № 1392 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 

07.08.2013 № 538). Зазначений Державний стандарт впроваджується в частині 

базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної 

середньої освіти — з 1 вересня 2018 року. 

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; 

- Закон України «Про загальну середню освіту»; 

- Концепція Нової української школи. 

 


