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В статті наведено аналіз організації профільного навчання в Україні та за кордоном, 

представлені структура, цілі, завдання та принципи організації профільного навчання як виду 
диференційованого навчання, виділені особливості математичної підготовки учнів у різних 
профільних класах. 

 
 

1. Вступ. Профільне навчання в 
старшій школі – важлива сучасна проблема 
реформування системи освіти в Україні. 
Воно створює сприятливі умови для 
врахування індивідуальних особливостей, 
інтересів, потреб учнів, для формування у 
школярів орієнтації на той чи інший вид 
майбутньої професійної діяльності. Про-
фільна школа найповніше реалізує прин-
цип особистісно-орієнтованого навчання, 
що значно розширює можливості учня у 
створенні власної освітньої траєкторії. 

Концепція профільного навчання в ук-
раїнській старшій школі [1] розроблена з 
урахуванням вітчизняного та зарубіжного 
досвіду організації профільного навчання в 
старшій загальноосвітній школі. Вона адек-
ватно реагує на потреби розвитку європей-

ського освітнього простору, процеси ре-
формування загальноосвітньої середньої 
школи, що відбуваються в провідних краї-
нах світу. Загальною з провідними країна-
ми світу тенденцією розвитку старшої про-
фільної школи в Україні є її орієнтація на 
широку диференціацію, варіативність, ба-
гатопрофільність, інтеграцію загальної і до-
профільної освіти. 

2. Профільна диференціація в 
зарубіжних школах. Диференціація у 
більшості країн світу відображає дві 
діалектично протилежні тенденції розвитку 
сучасної науки, виробництва і освіти. З 
одного боку інтеграцію, яка обумовлена 
об’єктивними процесами взаємозв’язку і 
взаємозалежності різних наукових дисцип-
лін, бо потребує від кваліфікованого 
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працівника широкої загальної культури й 
обізнаності у багатьох суміжних галузях, з 
другого боку в умовах величезного наро-
щування наукових і професійних знань 
виникає потреба виключення «універ-
салізму», що сприяє важливій умові спе-
ціалізації працівника, хоч сам характер 
спеціалізації сьогодні зазнає суттєвих змін. 
Більшість педагогів світу є прихильниками 
цієї другої тенденції, оскільки спеціалізація 
не тільки сприяє розвитку виробничих сил, 
науки, культури, але і відповідає різно-
манітності задатків і здібностям людини. 

В європейських зарубіжних країнах 
світу початковий етап диференціації почи-
нається в старших класах неповної серед-
ньої школи, де вона має попередній орієн-
товний характер. На старшій ступені серед-
ньої школи у більшості країн здійснюється 
профільна диференціація навчання. Нап-
риклад, у Франції вона існує півтора століт-
тя. Учні навчаються у спеціалізованих 
секціях, відділеннях, які можна вважати 
аналогами профілів. Вся їх багатомо-
ментність зводиться фактично до двох 
напрямів – академічного (загальноосвіт-
нього) та практичного (технологічного, до-
професійного). 

Оскільки кількість обов’язкових пред-
метів в старшій середній школі набагато 
менше, ніж в основній, то профільна дифе-
ренціація здійснюється за рахунок поглиб-
леного вивчення навчальних дисциплін 
певного профілю. При цьому учні акаде-
мічних потоків керуються вимогами вузів і 
їхній навчальний план складається з тради-
ційних загальноосвітніх дисциплін. Але це 
не виключає вибір нових навчальних курсів. 

Учні, які не орієнтуються на вступ до 
вузів, обирають головним чином навчальні 
курси другого напряму, практичного цик-
лу. Але в багатьох випадках це не обмежує 
можливість продовження навчання. 

Правда, організація профільного нав-
чання інколи приводить до перевантаження 
навчального плану школи. Наприклад, в 
Швеції існує 22 профіля. Спеціалізація нав-
чання здійснюється як за рахунок відмін-
ностей у рівні підготовки з традиційних 
шкільних дисциплін, так і шляхом вклю-

чення в навчальний план спеціальних про-
філюючих предметів, яких загалом сягає 
близько 80. 

Факультативи і предмети за вибором в 
зарубіжних європейських країнах віді-
грають допоміжну роль і їх питома вага у 
загальному балансі навчального часу не-
значні. Прикладом такої системи навчання 
в старшій школі є трирічний французький 
загальноосвітній і технологічний ліцей. В 
10 класі всі учні тут навчаються за 
однаковим навчальним планом, який скла-
дається з традиційних загальноосвітніх 
дисциплін. Крім того кожному учню про-
понується 15 курсів поглибленого вивчен-
ня, серед яких він повинен вибрати 2. 

Після закінчення 10 класу диференціа-
ція поглиблюється і набуває жорстких 
організаційних форм. Учні навчаються за 
двома напрямами – загальноосвітнім і тех-
нологічним. У загальноосвітньому напрямі 
виділяються три серії: літературна, природ-
ничо-наукова, соціальні та економічні 
науки. У технологічному напрямі передба-
чено сім серій: медико-соціальні науки, 
науки та технології індустрії, експеримент 
науки та технології сфери обслуговування, 
готельного господарства, музики і танцю, 
прикладного мистецтва. 

За аналогічною системою працюють 
старші школи Німеччини, Італії, Іспанії, 
Нідерландів, Данії, Аргентини і інших 
країн. 

В деяких країнах профільна диферен-
ціація здійснюється за іншою системою. 
Учням пропонується широкий спектр елек-
тивних предметів, які по суті справи віді-
грають головну роль у здійсненні спеціа-
лізованого навчання. Така схема прийнята 
в США, Англії, Шотландії. Так в США 
профільне навчання здійснюється за таки-
ми трьома основними напрямами: акаде-
мічний, загальний та виробничий. У зміст 
навчання входять як традиційні обов’язкові 
для всіх предмети, так і предмети за вибо-
ром, яких в школах США налічується кіль-
ка сот. 

У цілому, в старшій зарубіжній школі 
сьогодні спостерігається стійка тенденція 
до скорочення кількості профілів і навчаль-
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них курсів за рахунок збільшення у нав-
чальному плані обов’язкових предметів і 
курсів. 

Концепція профільного навчання в 
сучасній російській школі визначає но-
менклатуру основних напрямків профіліза-
ції: природничо-математичний, соціально-
економічний, гуманітарний, технологічний, 
універсальний. 

3. Особливості профільної дифе-
ренціації в середніх школах України в 
історичному аспекті. Україна серед 
інших країн колишнього СРСР завжди 
була на передньому краї пошуку шляхів 
професійної підготовки школярів. Почи-
наючи з класичних гімназій ХІХ – початку 
ХХ ст., які ставили мету підготовки до 
практичної діяльності, реальних училищ, 
які ставили мету підготовки до вступу в 
технічні вузи; надання середньої освіти у 
структурі професійних шкіл: середніх 
(технічних, медичних, педагогічних, 
комерційних, духовних, сільськогоспо-
дарських); початкових (ремісничих і 
промислово технічних, сільськогосподар-
ських, педагогічних, духовних, торгово-
промислових, медичних, мистецьких). 

У 1918 р. згідно «Положення про єди-
ну трудову школу УРСР» в старших класах 
виокремлювалось три напрями поглибле-
ного вивчення предметів: гуманітарний, 
природничо-математичний і технічний. 
Але ця схема не була реалізована. 

У 1920 році трудовий принцип стає 
головним у навчанні і професійній підго-
товці учнів середньої школи. Була створена 
оригінальна система освіти, яка суттєво 
відрізнялась від російської. Вона була спря-
мована на отримання певної професії. Пра-
цювали професійні школи різних типів, де 
навчались учні після закінчення семирічки. 
Найпоширеніші були профільні школи 
індустріально-технічні, сільськогосподар-
ські, соціально-економічні, медичні, мис-
тецькі, ремісничо-промислові, будівельні, 
транспортні (термін навчання – три і чоти-
ри роки). 

У 30-х роках профшколи реорганізу-
ються в середні спеціальні навчальні закла-
ди (технікуми). Відкриваються профільні 

школи фабрично-заводського учнівства 
(ФЗУ) та школи сільської молоді (ШСМ). 

В 1958 р. за Законом «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям та про дальший 
розвиток системи освіти» було передба-
чено створення спеціалізованих шкіл для 
обдарованих дітей (фізико-математичні, ху-
дожні, музичні, з поглибленим вивченням 
іноземних мов та ін.). Система підготовки 
трудових резервів була перетворена в 
професійно-технічну (ПТУ). 

У 1960–1980 р.р. існували спеціалізо-
вані загальноосвітні школи, класи з поглиб-
леним теоретичним і практичним вивчен-
ням окремих предметів. Поширилась діяль-
ність навчально-виробничих комбінатів 
(НВК), які стали центрами трудового і 
професійного навчання. В 1987 в школах 
для учнів 7-8 класів було введено предмет 
«Основи виробництва. Вибір професій.» 

Наприкінці 1980-х – початку 1990-х ро-
ків в Україні з’являються нові типи 
навчальних закладів (гімназії, ліцеї, колед-
жи, колегіуми), які зосереджують зусилля 
учнів на поглибленому вивченні окремих 
предметів, які потрібні їм для подальшого 
навчання у вузах. 

4. Сучасне профільне навчання в 
загальноосвітніх навчальних закла-
дах України. Нові потреби суспільства і 
особистості учнів, прагнення України до 
світової, зокрема європейської інтеграції, 
поставили необхідність нового реформу-
вання старшої школи – перехід її до 
профільного навчання. Сьогодні профілі-
зація старшої школи в Україні знаходиться 
в стадії становлення, уточнення видів 
профільних класів, змісту навчання. Зокре-
ма, Наказом МОН України № 306 від 
20.05.2003 р. був затверджений типовий 
навчальний план для профільного навчання 
на ІІІ ступені ЗОШ. За цим наказом було 
виділено чотири напрямки профілізації 
старшої школи: 1) універсальний, 2) філо-
логічний, суспільно-гуманітарний, спор-
тивний, художньо-естетичний, 3) природ-
ничий, 4) фізико-математичний. 

Місяцем пізніше вченою радою Інсти-
тутом Педагогіки АПН України був схва-
лений проект Концепції і профільного нав-
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чання в старшій школі [1]. Пізніше цей 
проект був затверджений МОН України. В 
ньому структура профільного навчання 

представлена вже з п’яти напрямів профі-
лювання старшої школи (таблиця 1). 

Таблиця 1 

 
 

5. Мета, завдання і принципи органі-
зації  профільного навчання як виду ди-
ференціації. Мета, завдання і принципи о-
ганізації профільного навчання як виду 
диференційованого навчання визначаються так. 

Мета – забезпечення можливостей для 
рівного доступу учнівської молоді до здо-
буття загальноосвітньої профільної та по-
чаткової допрофесійної підготовки, непе-
рервної освіти впродовж усього життя, 
виховання особистості, здатної до самореа-
лізації, професійного зростання й мобіль-
ності в умовах реформування сучасного 
суспільства. Воно спрямоване на набуття 
учнями навичок самостійної науково-
практичної, дослідницько пошукової діяль-
ності, розвиток їхніх інтелектуальних, пси-
хічних, творчих, моральних, фізичних, 
соціальних якостей, прагнення до самороз-
витку та самоосвіти. 

Завдання: 1) створення умов для враху-
вання й розвитку навчально-пізнавальних і 
професійних інтересів, нахилів, здібностей 
і потреб учнів старшої школи в процесі 
їхньої загальноосвітньої підготовки; 2) ви-
ховання в учнів любові до праці, забезпе-
чення для їхнього життєвого і професій-
ного самовизначення, формування готов-

ності до свідомого вибору і оволодіння 
майбутньою професією; 3) формування 
соціальної, комунікативної, інформаційної, 
технічної, технологічної компетенції учнів 
на допрофільному рівні, спрямування під-
літків щодо майбутньої професійної діяль-
ності; 4) забезпечення наступно-професій-
них зв’язків між загальною середньою і 
професійною освітою відповідно до обра-
ного профілю. 

Принципи профільного навчання: 
– фуркиції (розподіл учнів за рівнем 

освітньої підготовки, інтересами, потреба-
ми, здібностями і нахилами); 

– варіативності і альтернативності (ос-
вітніх програм, технологій навчання і нав-
чально-методичного забезпечення); 

– наступності та неперервності (міждо-
профільною підготовкою і профільним 
навчанням, професійною підготовкою); 

– гнучкості (змісту і форм організації 
профільного навчання, у тому числі дис-
танційного; забезпечення можливості зміни 
профілю); 

– діагностично-прогностичної реалізо-
ваності (виявлення здібностей учнів з ме-
тою їх обґрунтованої орієнтації на профіль 
навчання) [1]. 
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6. Структура профільного навчан-
ня, особливості змісту базових предметів 
і рівнів програм та його форми органі-
зації. Структура профільного навчання виз-
начається розглянутими вище напрямками 
профілювання, змістом і структурою нав-
чальних профілів (забезпечити, по-перше, 
загальноосвітню підготовку, по-друге – 
спеціалізовану поглиблену підготовку до 
майбутньої професійної діяльності). 

Профільне навчання охоплює таку 
сукупність предметів: базові загально-
освітні, профільні та курси за вибором. 

Базові загальноосвітні предмети ста-
новлять інваріантну складову змісту серед-
ньої освіти і є обов’язковими для всіх про-
філів, оскільки реалізують цілі і завдання 
середньої загальної освіти і зміст, передба-
чений державним загальноосвітнім стан-
дартом. 

Профільні загальноосвітні предмети, 
це цикл предметів, які реалізують цілі, 
завдання і зміст кожного конкретного про-
філю. Їх зміст реалізується як варіативною 
складовою змісту загальної середньої осві-
ти, так і частково інваріантною складовою. 

Опанування змісту базових предметів 
передбачається на різних рівнях за такими 
програмами: 

1) програма загальнокультурної підго-
товки – обов’язковий мінімум змісту нав-
чального предмету, передбачений його 
освітнім стандартом, який не передбачає 
його подальшого вивчення (наприклад, 
математика на філологічному профілі; 
хімія та біологія у профілі інформатика або 
їх інтегрований варіант у цих профілях); 

2) програми загальноосвітньої підго-
товки – обсяг змісту, достатній для подаль-
шого вивчення предмету у ВНЗ – застосо-
вуються коли навчальний предмет не є про-
фільним, але є базовим  або близьким до 
профільного (наприклад, загальноосвітні 
курси біології, хімії у фізико-технічному 
профілі або загальноосвітній курс фізики у 
хіміко-біологічному профілі); 

3) програма профільної (поглибленої) 
підготовки – обсяг змісту навчального 
предмету поглиблений, передбачає орієнта-
цію на майбутню професію (наприклад, 

курси математики і фізики у фізико-
математичному профілі). 

Курси за вибором – це навчальні курси, 
які входять до складу профілю навчання. 
Основні їх функції – поглиблення і розши-
рення змісту профільних предметів або 
забезпечення профільно прикладної і по-
чаткової професійної спеціалізації навчання. 

Форми організації профільного навчан-
ня регламентують діяльність суб’єктів нав-
чально-виховного процесу і забезпечують в 
загальноосвітніх навчальних закладах умо-
ви для підготовки учнівської молоді до 
свідомого життєвого самовизначення, про-
фесійного вибору та професійної адаптації. 

За характером взаємодії суб’єктів 
профільного навчання це такі форми: 

1) внутрішкільні (профільні класи в 
загальноосвітніх навчальних закладах, про-
фільні групи в багато-профільних загально-
освітніх навчальних закладах, профільне 
навчання за індивідуальними планами і 
програмами таких закладів та динамічні 
профільні групи, в тому числі і гетерогенні); 

2) зовнішні (міжшкільні профільні 
групи району, профільна школа інтернат-
ного типу, опорна старша школа з приш-
кільним інтернатом, навчально-виховний 
комплекс (НВК), міжшкільні навчально-
виробничі комбінати (МНВК), загально-
освітні навчальні заклади на базі вищих 
навчальних закладів). 

7. Етапи профільної диференціації 
навчання математики. У профільній ди-
ференціації навчання математики виділя-
ють три етапи [9]. 

Перший етап (5-7 класи) – етап форму-
вання профільних інтересів. На цьому етапі 
формується свідомий вибір учнями рівня 
навчальної діяльності у процесі дидактич-
них ігор, змагань формуються поступово 
пізнавальні інтереси і мотиви навчання. 
Різноманітні форми позакласної роботи 
(предметні гуртки, турніри, конкурси, олім-
піади, вечори цікавої математики, клуби 
веселих і кмітливих). Вони сприяють фор-
муванню початкових інтересів до матема-
тики, який перетворюється в стійкій інте-
рес під час навчання в класах фізико-
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математичного профілю і факультативних 
заняттях старшої школи. 

Другий етап (8-9 класи) – це етап ста-
новлення предпрофільних інтересів, де 
реалізується різнорівневе вивчення курсу 
математики за відповідними програмами як 
загальноосвітніх класів, так і класів з 
поглибленим вивченням математики. На 
цьому етапі підсилюється роль самостійної 
роботи учнів у відповідності з їх індиві-
дуальними схильностями, проводиться 
цілеспрямована робота з фахової орієнтації 
учнів у системі позакласної роботи. 

Третій етап (10-11 класи) – етап безпо-
середньої реалізації профільного навчання 
математики, який забезпечується адекватним 
профілю навчання змістом основного курсу 
математики у базовому навчальному плані 
(базова профільна математична підготовка): 
   а) системою курсів за вибором (за 
рахунок варіативного компоненту навчаль-
ного плану), які складаються з невеликих за 
змістом навчальних модулей, враховують 
різноманітні інтереси і можливості учнів 
даного профілю, можуть поглиблювати і 
розширювати основний курс математики, 

враховуючи потреби профільного навчання 
(варіативна математична підготовка); 
   б) організацією самостійної творчої 
роботи учнів, системою індивідуальних 
завдань, спрямованих на розширення про-
фесійних схильностей учнів, їхнього інте-
ресу до застосування математики (особис-
тісно-орієнтована підготовка). 

Така структура профільного навчання 
математики найповніше сприяє врахову-
вати індивідуальні особливості учнів, за-
безпечувати єдність рівневої і профільної 
диференціації, враховувати особливості 
різних профілів навчання. 

8. Особливості математичної підго-
товки в різних профільних класах стар-
шої школи. Особливості математичної 
підготовки в різних профільних класах 
старшої школи визначаються і кількістю 
тижневих годин на вивчення математики, і 
рівнями її вивчення. 

В таблиці 2 поданий розподіл тижне-
вих годин на вивчення математики по 
кожному з напрямів профілювання згідно 
типового навчального плану для профіль-
ного навчання в старшій школі [2]. 

Таблиця 2 

 
 

У класах універсального профілю вив-
чення математики відбувається традиційно, 
як це прийнято в останнє десятиріччя. В них 
забезпечується загальноосвітній рівень ма-
тематичної підготовки. 

У класах другого напряму профілізації 
вивчається інтегрований курс «Математи-
ка» за програмою «Математика. 10-11 кла-
си» (для класів гуманітарного напряму. 

Автори М.І.Бурда і Ю.І.Мальований). В 
класах цього напряму можна ділити пред-
мет «Математика» на два предмета «Алгеб-
ра і початки аналізу» і «Геометрія» та 
виставляти бали за кожний предмет окремо. 

При вивченні курсу інтегрованого 
дещо знижено рівень строгості обґрунту-
вання математичних тверджень. Значна 
частина з них дається без строгого доведен-
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ня на основі прикладів наочності, інтуїції, 
життєвого досвіду учнів, в тому числі і 
попереднього досвіду навчання в основній 
школі. Так само формулюються аксіоми і 
означення математичних понять. Разом з 
тим, щодо тверджень, які пропонуються 
без доведень: учням повідомляється, що їх 
можна довести, але в шкільному курсі цих 
профілів це не вимагається. Все це не 
означає відмову від доведень в профільних 
класах зазначеного напряму. 

Зміст програми, як і у всіх інших профі-
лях, узгоджується з базовим змістом серед-
ньої математичної освіти в плані дотримання 
ознакових змістовно-методичних ліній та єд-
ності у трактуванні математичних понять. Це 
полегшить безвихідні ситуації при змінні 
учням обраного профілю навчання. 

Курс математики для 10-11 класів при-
родничого напряму рекомендується вивча-
ти за програмою із розрахунку 4 години на 
тиждень або за програмою, розраховану на 
5 тижневих годин (3 години на алгебру і 
початки аналізу і 2 години на геометрію). 

Курс математики для профілей при-
родничого напряму має також бути узгод-
жений з базовим змістом математичної 
освіти і одночасно особливу увагу приділи-
ти з’ясуванню ролі математики в сферах її 
застосувань. У зв’язку з цим необхідно, щоб 
учні оволоділи простими уміннями мате-
матичного моделювання в першу чергу під 
час реалізації прикладної спрямованості. 

У класах економічного профілю нав-
чання математики може відбуватися за 
«Програмою з математики для класів 
економічного профілю» авторів М.А.Вай-
нтрауба, О.С.Стрельченко, І.Г.Стрельченко 
(видавництво «Навчальна книга». – К.: 
2002, 2003 р.р. або журнал «Математика в 
школі», 2003, № 5) із розрахунку 6 годин на 
тиждень: 4 години алгебри і початків 
аналізу, 2 години геометрії [3]. 

Геометрія в класах економічного про-
філю вивчається за традиційною схемою. 
Для класів економічного профілю пропо-
нується також факультативний курс «Еко-
номіка в задачах математики», який допов-
нює програму для класів економічного 
профілю. Структура цього факультативу 
розроблена відповідно до тем, що входять 
до основної програми, і насичені задачами 
зі сфери підприємництва, фінансів та 
економіки. 

В класах фізико-математичного профі-
лю навчання математики може відбуватися 
за модифікованими програмами загально-
освітніх класах [3] (в них в дужках позна-
чені теми, які дещо розширюють і поглиб-
люють програму для масової школи і не 
обов’язкові для вивчення всіма учнями і 
розраховані на 6 тижневих годин (4 на ал-
гебру і початки аналізу і 2 на геометрію)). 
Можна також в цих класах вивчати 
математику за програмою 10-11 класів з 
поглибленим вивченням математики [11], 
розрахованих на 6 (8) тижневих годин 4 (5) 
годин на алгебру і початки аналізу і 2 (3) на 
геометрію. 

Відомо, що поглиблене вивчення мате-
матики здійснюється в 8-9 класах основної 
школи і в 10-11 профільних класах старшої 
школи. Метою навчання математики в цих 
класах є формування стійкого усвідомле-
ного інтересу до математики, подальший 
розвиток математичного мислення та 
схильності до вибору в майбутньому 
спеціальності професіонального математи-
ка або професії, в якій потрібен високий 
рівень математичної підготовки. 

Хоч програма поглибленого вивчення 
математики розрахована на 4 роки, але 
можливі ситуації коли учні починають 
вивчати поглиблено курс, починаючи з 10 
класу. Тому в програму 8-9 класів включе-
но в основному спільні питання з програ-
мою 8-9 класів загальноосвітньої школи. З 
цієї самої причини при календарному і 
тематичному плануванні необхідно перед-
бачати повторення та систематизацію 
опорних знань та вмінь. Зокрема, в 8 класі 
можна навчальні години розподілити так: 
   а) у І семестрі – алгебри 6 годин на 
тиждень, геометрії 2 тижневі години; 
   б) у ІІ семестрі – алгебри 4 годин на 
тиждень, геометрії 4 години. 

Це дає можливість узгодити програму з 
алгебри і геометрії та розширити зміст і 
коло задач з геометрії на застосування 
теореми Піфагора, в яких при розв’язуванні 
використовуються квадратні рівняння (ва-
ріант такого тематичного планування подано 
в журналі «Математика в школі», 2002, № 4). 

В класах з поглибленим вивченням 
математики доцільно за рахунок варіантив-
ної частини навчального плану ширше 
практикувати курси за вибором, факульта-
тивні заняття, спеціальні курси. Наприклад, 
можна запропонувати спеціальний курс 
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«Прикладна математика» автора О.Б.Руди-
ка (див. посібник видавництва «Навчальна 
книга». – К., 2002, 2003 р.р.) 

У відповідності з Національною док-
триною розвитку освіти у процесі профіль-
ного навчання, як і навчання в звичайних 
класах загальноосвітньої школи, пріорите-
том розвитку освіти є впровадження сучас-
них інформаційно-комунікаційних техно-
логій в навчально-виховний процес. 

Розподіл годин на вивчення окремих 
розділів математики і кількість тематичних 
оцінювань по кожному з зазначених профі-
лів подано в журналі «Математика в шко-
лі», 2003, № 6. 

9. З досвіду роботи київської гімназії 
«Діалог» суспільно-гуманітарного  про-
філю (економіка, право, податки). 

З досвіду роботи Київської гімназії 
«Діалог» суспільно-гуманітарного профілю 
(економіка, право, податки) [10]. 

Адреса гімназії м.Київ, вул.Кошиця, 6. 
Директор Кузьмінець Лариса Петрівна, 
відмінник освіти України, вчитель-
методист, депутат Дарницької районної у 
місті Києва раді: тел.раб. 565–06–77. 

В 2005 році заклад відзначив своє 15 
річчя. Сьогодні в ньому навчається 740 
учнів у 26 класах. Гімназія моделює 
базисний навчальний план з виділенням 
освітнього ядра. 

Навчальний план суспільно-гуманітар-
ного профілю (економіка, право, податки) 
зберігає в необхідному обсязі всі обов’яз-
кові предмети навчання. Додаткові нав-
чальні предмети формуються у відповід-
ності з потребами учнів, батьків і можли-
востями навчального закладу. 

За розумінням керівництва гімназії, 
профільне навчання – це вивчення не одно-
го, а циклу тісно пов’язаних між собою 
дисциплін однієї сфери. Наприклад, у гім-
назії це поєднання економіки, географії, 
логіки, ейдетики, математики, інформатики, 
іноземної мови (англійська та німецька) в 
класах економічного профілю. А в класах 
правничо-податкового профілю це – право-
знавство основи податкової системи (сплата 
податку веде до порядку), історія, україн-
ська мова, іноземна мова (англійська та ні-
мецька), філософія, художня культура, етика. 

Навчання старшокласників побудоване 
з максимальним урахуванням професійних 
та життєвих інтересів юнаків та дівчат. На 
особливу увагу заслуговує практика роз-

роблення та впровадження вчителями-
предметниками програм спецкурсів. В гім-
назії впроваджуються спецкурси з економі-
ки та екології, ділової української, англій-
ської, німецької мови, основ публічного, 
приватного права, історичних портретів 
України. Спецкурс з ейдетики дає можли-
вість удосконалювати власну пам’ять та 
уваги, збільшити обсяг пам’яті у 2-3 рази, 
навчитися запам’ятовувати та відтворюва-
ти понад 100 і більше чисел, іноземних 
слів, абстрактних символів, швидко працю-
вати з текстами та великими обсягами 
будь-якої інформації. 

Спецкурс «Логіка» позитивно впливає 
на сприйняття інших предметів: математики, 
інформатики, історії, права, економіки та ін. 
Спецкурс «Сплата податку – веде до поряд-
ку» не тільки навчає податковій грамоті ді-
тей, а й виховує майбутніх платників податків. 

Гімназії допомагають фахівці Націо-
нальної академії держподаткової служби та 
працівники податкової інспекції видати для 
учнів робочі зошити та підручник, який 
підготував вчитель права гімназії. 

Учні гімназії щорічно приймають 
участь в конкурсах рівних рівнів і призна-
чення: конкурсі письмових робіт на подат-
кову тематику, брали участь у Всеукраїн-
ській відкритій олімпіаді з енергозбере-
ження. За результатами останньої п’ять уч-
нів гімназії були запрошені на навчання до 
Державної академії житлово-комунального 
господарства. У гімназії творчо працює 
діловий клуб «Юний економіст». 

Кращі гімназисти 2005-2006 н.р. стали 
переможцями ІІ етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад з багатьох дисциплін. 
Гімназія зареєстрована членом між-
народної освітньої організації «Iunior 
Achievement Україна», яка впроваджує 
програми з економіки для дітей та молоді. 
Членство передбачає отримання гімназією 
всіх інформаційних розсилок, підручників, 
проходження вчителями тренінгів, участь 
учнів в конкурсі з формулювання нових 
ідей тощо. Вихованці, які навчаються за 
системою економічної та правничої освіти 
відрізняються з проміж інших неординар-
ним мисленням, нетрадиційними підхода-
ми до виконання пізнавальних завдань. 

Гімназія була учасником експерименту 
ГУО і науки «Запровадження в загально-
освітніх закладах України спецкурсу, прис-
вяченого засадам Європейської інтеграції», 
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підсумки якої були підведені Центром 
європейського та порівняльного права за 
підтримки Британської Ради в Україні. 

В гімназії створена бібліотека, яка ста-
ла своєрідним методичним центром, де 
розгортається підготовка методичних роз-
робок та авторських програм, розробка 
дидактичних матеріалів. Гімназія передпла-
чує 67 періодичних видань, має енциклопе-
дичні видання. Перед учнями та вчителями 
відкрита можливість вивчати інтерактивні 
методики, оформляти дослідницькі роботи, 
виконувати домашні завдання. До їх послуг 
два копм’ютерні класи, які підключені до 
системи Інтернет, мультимедійний центр, 
інтерактивні дошки. Нині триває комп’юте-
ризація читальної зали. 

Вчителями фізичної культури розроб-
лена та втілена в життя гімназії перспек-
тивна програма «Здоров’я дітей – наше 
майбутнє». Вона передбачає на тиждень 
три години плавання, годину фізичної 
культури з елементами легкої атлетики, 

гімнастики, спортивних ігор, комплекс до-
машніх завдань. Вчителями кафедри фізви-
ховання гімназії виданий посібник для 
учнів 5-7 класів та їх батьків «Найбільше 
багатство – здоров’я» (організаційно- прак-
тичні основи фізичного та психічного здо-
ров’я гімназістів). Готується такий же по-
сібник для учнів 8-11 класів. 

Досвід роботи цієї гімназії узагальне-
ний в науково-методичних посібниках 
«Формула успіху. Реалії та перспективи» та 
«Профільне навчання: теорія і практика» 
(ці посібники можна придбати в гімназії). 

10. Про рівні опанування змісту 
базових навчальних предметів в про-
фільних класах. Нарешті останнє заува-
ження щодо рівня опанування змісту 
базових навчальних предметів в профіль-
них класах.  

В концепції [1] пропонується таблиця 
таких рівнів (таблиця 3). 

 
Таблиця 3 

Рівні опанування змісту базових навчальних предметів в профілях 
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