
1 

 

 

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Управління освіти та інноваційного розвитку Печеррської  

в місті Києві державної адміністрації 

 

Спеціализована школа №80 Печерського району м.Києва 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про результати дослідно-експериментальної роботи за темою 

 «Впровадження допрофільного деференційованого навчання в 

умовах ЗЗСО» 

на  програмно-моделюючому  етапі 
 

 

Термін виконання: вересень 2020 р. – червень 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

 

І. Концептуально-цільовий блок 
 
1. Загальні 

відомості про 

експериментальний 

навчальний заклад 

 м. Києва 

Адреса: м. Київ, пр. Дружби Народів, 12Б 

Район: Печерський 

Телефон: +38 044 529-45-63 

Директор: Максимова Наталья Михайлівна 
 

2. Тема дослідно-

експериментальної 

роботи, номер наказу, 

яким вона затверджена 

«Впровадження допрофільного діференційованого 

навчання в умовах ЗЗСО».  

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 04 вересня 2018 

року № 619 «Про організацію дослідно-

експериментальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах»  
 

3. Терміни, мета і 

завдання дослідно-

експериментальної 

роботи 

Термін впровадження: 2018-2022 рр. 

Мета експериментально-дослідної роботи: 

- запровадження і оцінка ефективності технологій 

прогнозування розвитку особистості учня і 

конструюваня навчально-іиховних задач його 

особистого розвитку, методик роботи в допрофільних 

мобільних групах, діагностичних методик 

комплексного аналізу навчально-виховного процесу; 

- удосконалення системи управліньскої діяльності 

навчального закладу з урахуванням впровадження 

системи допрофільного диференційованого навчання 

та проектування особистісно-розвивального змісту 

навчально-виховного процесу; 

- експериментальне дослідження ефективності 

впровадження системи допрофільного 

діференційованого навчання в умовах спеціалізованого 

навчального закладу. 

 

Основні завдання дослідження: 

• Вивчити мотиваційну та психологічну готовність 

учнів до вибору поглибленого вивчення окремих 

предметів навчаняя;  



3 

 

• Визначити і здійснити необхідні заходи для 

попередньої підготовки учнів до навчання у 

профільних мобільних групах; 

• Разробити систему психолого-педагогічного 

супроводу та моніторінгу роботи із впровадження 

допрофільного навчання; 

• Розробити методику формування динамічних 

учнівських груп 8-9 касів школи в умовах 

спеціалізованого навчального закладу; 

• Розробити та узгодити експеріментальні 

навчальні плани для учнів 8-9 класів; 

• Забезпечити науково-методичну підготовку 

вчителів (інструктаж, консультації, методичні наради, 

тощо) для работи в мобільних допрофільних групах;  

• скласти і впровадити індивідуальні графіки 

навчання школярів в умовах навчального закладу; 

• здійснювати моніторинг та аналіз 

психологічного стану  та якості навчальних досягнень 

учнів як головних показників успішності реалізації 

експериментально-дослідної роботи. 

4. Очікувані 

результати дослідно-

експериментальної 

роботи 

Створення системи допрофільного діференційованого 

навчання у 8-9 класах  

учням: 

•  у формуванні високої мотивації до навчання як 

наслідку власного вибору, зробленому на підставі 

особистих якостей і здібностей; 

• у формуванні якісних освітніх компетентностей 

за рахунок зниження психологічного напруження, 

раціонального розподілу навчального навантаження, 

свідомого вибору глибини вивчення шкільних 

предметів;  

• у підйомі рівня якості самостійної діяльності 

шляхом побудови індивідуальної траєкторії навчання;  

• у вихованні відчуття відповідальності за власні 

вчинки і наслідки особистого вибору; 

• у вихованні відповідального ставлення до вибору 

майбутньої професії через можливість змінювати 

профіль навчання і перевірити власні здібності.  

учителям: 
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• у підвищенні рівня професійної майстерності за 

рахунок урізноманітнення видів і рівнів роботи з 

учнями;  

• у мотивації до підвищення якості викладання і 

створення привабливих умов навчання у допрофільних 

групах;    

• у поліпшенні умов праці за рахунок оптимальної 

кількості учнів у класі. 

 
 

ІІ. Блок практичної реалізації дослідно-експериментальної роботи 

  

2.1. Звіт про виконання 

завдань дослідно-

експериментальної 

роботи з 

конкретизацією 

отриманих 

результатів 

Для впровадження допрофільного навчання були 

сформувані динамічні учнівські групи учнів 8-9 класів.  

Формування динамічних учнівських груп 

відбувалося на підставі обраних учнями для вивчення 

на профільному рівні предметів. Освітні запити 

випускників 7-х класів щодо вибору профільних 

предметів визначалися шляхом анкетування, 

індивідуальних бесід, консультацій з батьками, 

вчителями, психологічною службою школи. 

Результатом цієї роботи стало прийняття 

управлінського рішення щодо відкриття певних груп 

допрофільного рівня опанування навчального 

матеріалу. Такі групи відкривалися за наявності не 

менше 10 учнів, а також із врахуванням забезпечення 

висококваліфікованими педагогічними кадрами. 

Предмети, з яких не виявилося можливим відкрити 

профільну групу, виносилися до розділу «Додаткові 

години на групові та індивідуальні заняття» робочого 

навчального плану. Враховано також профільне 

вивчення англійської мови на рівні спеціалізованої 

школи. 

Одне із завдань дослідно-експериментальної роботи 

полягало в адаптації та узгодженні навчальних програм 

та навчальних планів для профільних динамічних груп 

учнів старших класів. Напрацьована структура 

робочого навчального плану зручна у користуванні і 

зрозуміла для всіх учасників навчально-виховного 

процесу. 
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Відповідно до визначеного переліку предметів 

профільного рівня опанування навчального матеріалу 

на даній паралелі класів та, враховуючи 

індивідуальний освітній запит учня, був складений 

індивідуальний навчальний план для кожного 

старшокласника. При складанні індивідуальних 

навчальних планів учнів враховувалося максимальне 

допустиме тижневе навантаження на одного школяра, 

тому старшокласник мав можливість обрати не більше 

трьох предметів профільного рівня опанування 

навчального матеріалу (у тому числі англійська мова). 

В умовах системи допрофільного навчання  кожен 

старшокласник працює за індивідуальним навчальним 

планом, що потребує особливого підходу до 

складання  розкладу уроків  для всієї школи. У зв’язку 

з цим, було розроблено алгоритм складання розкладу 

уроків для мультипрофільних класів, який передбачає 

такі кроки: 

1. Складання списків учнів профільних груп. 

2. Аналіз можливостей одночасного проведення 

уроків різних предметів профільного рівня (наприклад, 

алгебра  та історія України, але за умови, що жоден 

учень не вивчає на профільному рівні і алгебру, і 

історію України). 

3. Першочергово в розклад вносяться одночасно і 

профільні групи, і групи стандартного рівня (якщо 

уроки в цих групах читаються різними вчителями). 

У випадку, коли один учитель викладає і в профільній 

групі, і в групі стандартного рівня, на перші та останні 

уроки виставляються ті групи, які не поєднуються з 

іншими групами. Це дає можливість уникнути появи 

«вікон» у середині розкладу уроків окремих учнів. 

Оформлення класних журналів здійснювалося у такий 

спосіб: групи профільного рівня розміщувалися по 

класним журналам пропорційно; списки учнів таких 

груп складалися з числа старшокласників паралелі; з 

інших предметів списки учнів відповідали списку 

класу. 
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       Невід’ємною частиною дослідно-

експериментальної роботи є моніторингові 

дослідження. Виходячи з цього, протягом звітного 

періоду систематично, тричі на рік, проводилися 

діагностичні оцінювання, результати яких ретельно 

опрацьовувались та систематизовувались. Результати 

цих досліджень дозволили зробити наступні висновки: 

1. В учнів 8-9 класів у групах допрофільного 

навчання фіксується позитивна динаміка навчання з 

профільних предметів. Кількість учнів, які покращили 

та утримали свій результат у навчанні значно 

перевищує кількість учнів, які знизили рівень навчання 

або утримали свій результат у порівнянні з попереднім 

роком. 

2. Показовим є той факт, що в групах 

допрофільного навчання відсутній низький рівень за 

результатами діагностичного, семестрового та річного 

оцінювань. Відсоток учнів, які мають достатній та 

високий рівень знань є досить високим (Додаток 7).  

3. За результатами аналізу моніторингових 

досліджень, протягом проведення експерименту були 

зроблені відповідні адміністративні та організаційні 

висновки, що призвели до позитивних результатів на 

подальших етапах дослідно-експериментальної 

роботи. 

4. У цілому, загальна кількість учнів, що має 

достатній та високий рівень у групах 

мультипрофільного навчання складає не менше 80 % 

(Додаток 7). 

2.2. Анотації до 

матеріалів, 

розроблених в ході 

експериментального 

педагогічного 

дослідження 

Важливою запорукою ефективності результатів 

дослідно – експериментальної роботи є впровадження 

нових максимально ефективних технологій навчання і 

виховання, результатом яких має бути формування 

високоадаптованої до змінних умов, активної діяльної, 

творчої особистості. Це спонукає до постійного 

оновлення змісту й форм навчання та виховання. 

Необхідно також враховувати технологічний 

(специфіка використання) та особистісний (такі 
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індивідуальні якості педагога, як професійна 

підготовленість, комунікабельність, емоційність тощо, 

від чого залежить ефективність освоєння нового 

засобу) аспекти нового педагогічного засобу. Саме 

такими принципами роботи керувалися адміністрація 

та вчителі навчального закладу, що працювали в 

динамічних групах в умовах допрофільного навчання.   

Так, вчитель історії активно використовували 

сучасні технології навчання, а саме: метод проектів, 

пояснювально-ілюстративний метод, навчання в 

парах і малих групах, метод проблемного навчання 

тощо. Метод проблемного  навчання формує 

здатність творчо мислити, аргументовано захищати 

власну точку зору, спонукає учнів до самостійної 

пізнавальної діяльності. Застосування цього методу 

знайшло відображення у таких формах роботи як 

робота в парах, обговоренні проблеми в загальному 

колі, методі «мікрофон», «діалог», «мозковий 

штурм», «круглий стіл» тощо. Крім того учні активно 

прцювали в пректі «Демократична школа». 

Використання цих методик та прийомів сприяло 

формуванню вміння зіставляти та аналізувати факти, 

вчитися критично ставитися до джерел інформації. 

Результат:  учні набули навичок роботи з додатковою 

літературою, джерелами, узагальнювати, 

аргументувати і відстоювати свою думку; це сприяло 

їх самоствердженню, що є вагомим фактором, який 

стимулює учнів до навчання, формує почуття власної 

гідності й значущості.  

Працюючи у профільній групі, вчитель 

метематики застосовувала сучасні методики роботи з 

ІТ технологіями (у тому числі apple-клас), які широко 

забезпечує реалізацію рівневої диференціації. Тут 

знайшли своє відображення проведення 

індивідкальної та групової роботи, результатом чого 

стали міцні знання теоретичного матеріалу та 

практичних навичок.  

   Все це дає підстави вважати застосовані 

методики     прогресивними, тобто такими, що є 
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ефективними й максимально результативнии, 

відкриваючи нові можливості.  

 

ІІІ. Блок психолого-педагогічної діагностики 
 
3.1. Використані 

діагностичні методики 

та технології 

Для здійснення дослідження особливостей 

професійного самовизначення та створення 

професійно-орієнтаційного плану, який допоможе 

школярам виявити актуальний рівень власних 

здібностей під час вибору профілю навчання, доцільне 

використання таких наукових методик:  

В 7-му класі: 

 - Анкетування «Зацікавлення у професійному 

самовизначенні» - для визначення предметних 

вподобань учнів. 

- Анкетування на з’ясування кола інтересів поза 

шкільною діяльністю. 

- Анкетування «Моє ставлення до навчання» - для 

визначення емоційного ставлення учнів до шкільних 

предметів. 

- Діагностичний тест „Здібності учня” (Петроченко 

В.І., Жарков О.В.) 

- Анкетування батьків «Вибір предметів для 

поглибленого навчання» 

У 8-му класі: 

Проміжне анкетування здобувачів освіти 

«Задоволеність профільним навчанням» - для вивчення 

емоційного ставлення до вивчення спеціальних 

предметів за вибором та рівня усвідомлення зав’язків 

допрофільного навчання з майбутнім вибором професії 

Опитування з метою вивчення рівня мотивації та 

мотивів навчання. 
 

ІV. Узагальнювально-підсумковий блок 

4.1. Підсумковий аналіз результатів моніторингу 

Загальна кількість протестованих учнів за 2018-2021:  

Усього в дослідженні прийняло участь 10 класів: 196 учнів, 93 батьків. 

З них за 2020-2021 навчальний рік (3 етап дослідніцької роботи) пройшло 

тестування 4 класа (83 учня та 48 батьків). Результати тестування 

представлени в додатках 1- 13. 
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Учням 7-их класів було запропоновано пройти анкетування за для 

визначення предметних вподобань учнів, з’ясування кола інтересів поза 

шкільною діяльністю, визначення емоційного ставлення учнів до шкільних 

предметів, та тестування з метою з’ясування здібностей учнів. Також батькам 

була запропонована анкета, щоб дізнатися вподобання батьків щодо 

поглибленого вивчення предметів, спираючись на батьківське уявлення про 

легкість вивчення та прояви цікавості дітей до вивчення деяких предметів. 

У 8-9 класах учні пройшли проміжне тестування на предмет задоволеності 

профільним навчанням. На основі тестування, враховуючи побажання батьків, 

та здібності і зацікавленість учнів, учням та батькам було запропоновано 

декілька предметів на вибір для подальшого поглибленого вивчення. 

На цьому етапі впровадження допрофільного диференційованого 

навчання проводилося дослідження та удосконалення форм тестування учнів 

з метою покращення якості допрофільного навчання та надання широких 

можливостей задля свідомого будування здобувачами освіти свого 

майбутнього. 

Було оновлено пакет тестів для 7-8 класів. Тепер на кожному наступному 

етапі тестування учні пізнають себе ще краще, проходячи більшу кількість 

різних методик (методики 7-8 класів відрязняються від методик для 9-11 

класів, та складають едину систему тестування здібностей, інтересів, 

схильностей, мотивації задля формування в учнів свідомого образу 

майбутнього та вибору професіїї). 

Особлива увага приділяється: 

- формуванню високого рівня мотивації до навчання як наслідку власного 

вибору, зробленому на підставі особистих якостей і здібностей;  

- організації навчального процесу таким чином, щоб кожна дитина змогла 

впродовж навчання в школі побудувати власну індивідуальну траєкторію 

навчання, набути практичний досвід, якій би відповідав інтересам та 

здібностям дитини;  

- формуванню якісних освітніх компетентностей за рахунок зниження 

психологічного напруження, раціонального розподілу навчального 

навантаження, свідомого вибору глибини вивчення шкільних предметів;  

- та вихованню відповідального ставлення до вибору майбутнього 

профільного навчання. 

 

Аналізуючи проведення моніторингових досліджень протягом 3 етапу 

експерименту нами зафіксовано такі результати: 

 

В процесі випробувань, досліджень, та перевірок стало зрозуміло, що 

починати обирати майбутній профіль для поглибленого навчання доцільно з 

7-их класів. По-перше, це мотивує дітей концентруватися на інтересі до 

навчання, стимулює їх цікавитися предметами більше, вивчати їх глибше. По-

друге, це спонукає здобувачів освіти завчасно думати про своє майбутнє, 

глибше вивчати себе, свої схильності та інтереси. По-трете, учні встигають 

спробувати себе в якомусь напрямку, та ще мають час на змінення рішення 
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про вектор вивчення предметів в разі зміни інтересів чи зробленого вибору 

щодо майбутньої професії. 

Статистично, учні школи № 80 найчастіше обирають такі предмети: 

українська мова, історія, алгебра, математика (інформатрика). 

Учні 8,9-х класів зазвичай задоволені допрофільною системою  навчання, 

яка відповідає їхнім здібностям і потребам. В більшості випадків мотивація 

учнів щодо вибору профільних предметів полягає у бажанні підготуватися до 

майбутньої професії, та зробити правильній вибір. Більшисть учнів збирається 

працювати за фахом, який пов'язаний зі профільним предметом, та вважають, 

що знання, отримані при поглибленому вивченні предмета знадоблять в житті 

незалежно від обраної професії. 

Більшість учнів для подальшого поглибленого вивчення в 9-му класі 

обертає ці самі предмети, що і в 7-му. Що вказує на те, що удосконалена 

система анкетування та діагностування учнів допомагає учням краще 

зрозуміти себе та зробити правильній вибір вже з 7-их класів.  

Була також переглянута система обрання предметів для поглибленого 

вивчення. Тепер при виборі враховуються не тільки інтереси здобувачів 

освіти, а ще їхня успішність в вивченні цих предметів. Рівень навчальних 

досягнень учнів з усіх предметів навчального плану протягом двох років 

навчання підвищується. 
 

4.2. Непередбачувані результати 

Більшисть учнів школи впродовж всього експеріменту обирала предмети 

гуманітарного, природнічого напрямку для поглибленого вивчення. Але не 

завди школа має можливості забеспечити поглиблене вивчення, наприклад, 

біологіїї чи хімії. Тож вибір допрофільного навчання може бути обмежаний 

можливостями школи. 

Є група учнів, яки за рівнем досягнень не можуть вивчати на профільному 

рівні обрані предмети. Для таких учнів навчальним планом передбачено 

вивчення предметів на рівні стандарту (крам англійської мови, яка вивчається 

на профільному півні з 1-го класу).   

 

4.3. Загальний висновок про завершення ІІІ етапу роботи  

В цьому році був зроблений повний аналіз системи допрофільного та 

мультипрофільного навчання, відбулася корекція системи розподілу учнів по 

групам поглибленого вивчення предметів та внесені деякі зміни в методах 

психологічного супроводу (зміни в пакетах тестування, введення розширеного 

тестування) тощо. 

Завдяки введенню розширеної моделі тестування учні школи та їх батьки 

отримують більше інформації щодо особистісного розвитку, наявності 

талантів, схильностей та інтересів у здобувачів освіти. Що допомагає зробити 

свідомий вибір без помилок. 
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Розширена модель тестування показала, що в 7-му класі діти разом з 

батьками роблять правильній вибір, що підтверджується проміжним 

тестуванням в 8,9-му класі, вибором предметів для поглибленого вивчення в 

9,10 класі (в цьому році 100% дітей обрали ті ж самі предмети, що поглиблено 

вивчали в 8-9 класах). Та показують стійку тенденцію, що правильна 

профорієнтація, направлення вибору допомагає їм знайти свій путь, якій вони 

свідомо обирають заздалегідь, в такому юному віці. Це показує правильність 

змін у підході до тестування. 

Діти краще  упевнені у правельності свого вибору, це підвищує шанс 

будування найкращого майбутнього. Надаючи допомогу дітям зробити вибір 

на допрофільному рівні ми допомагаємо їм подолати майбутні сумніви. 

Освітні запити учнів формують пропозицію навчального закладу щодо 

відкриття певних профільних предметів у поточному навчальному році. Таким 

чином, ми досягаємо більш відповідального ставлення учнів до навчання, яке 

базується на усвідомленні особистої значущості  у формуванні освітньої 

політики закладу та виконанні персональної установки на досягнення 

результату, пов’язаного з професійним самовизначенням. 

   Модель допрофільного та мультипрофільного навчання дозволяє 

пристосуватись до освітніх запитів учнів і оперативно реагувати на зміни в 

освітніх пріоритетах старшокласників, але при дотриманні необхідних умов 

для організації мультипрофільного навчання; забезпечує право кожного 

школяра на рівний доступ до якісної освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И 

Додаток 1. 

Оновлено пакет тестів для 7-8 класів.  
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Додаток 2. 

 

 

Додаток 3 
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За опитувальником вподобання предметів учнями 7их класів в 2020-2021 

н.р. виявлено такі бажання до поглибленого вивчення: 

Назва предмету 
Загальне 
ранжування 

Середнє 
значення 

Місце 
вподобання 

Українська мова 217 4,43 4 

Українська 

література 
183 3,73 

2 

Історія України 198 4,04 3 

Алгебра 252 5,14 5 

Геометрія 266 5,43 6 

Біологія 170 3,47 1 

Географія 272 5,55 7 

Фізика 356 7,27 9 

Хімія 286 5,84 8 

 

 

 

 

Додаток 4 
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БІОЛОГІЯ
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1

Вподобання предметів учнями 7их класів

Місце вподобання
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Ставлення до навчання: 

Предмет 
Позитивне 

ставлення до 
предмету 

Активний 
тип 

ставлення 
до 

предмету 

Позитивне та 
активне 

ставлення до 
предмету 
загалом 

Ранжування 

Українська 
мова 36,73 18,37 55,10 3 

Історія 55,10 28,57 83,67 1 

Алгебра 36,73 10,20 46,94 6 

Геометрія 44,90 4,08 48,98 5 

Біологія 30,61 30,61 61,22 2 

Географія 30,61 14,29 44,90 7 

Фізика 10,20 8,16 18,37 8 

Хімія 34,69 16,33 51,02 4 

 

 

 

 Додаток 5 

55.10 83.67 46.94 48.98 61.22 44.90
18.37

51.02

3 1 6 5 2 7
8

4

ПОЗИТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ, 
УЧНІ 7-ИХ КЛАСІВ

Ранжування

Позитивне та активне ставлення до предмету загалом
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Здібності учнів 7их класів в 2020-2021 н.р. 

 

 

Додаток 6 

 

 
 

Додаток 7. 
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Додаток 8. 

 

Додаток 9. 
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Додаток 10. 

 

 

Додаток 11. 
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Додаток 12. 

 

 

Додаток 13. 
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