
Звіт про результати дослідницько
-експериментальної роботи за темою

«Впровадження допрофільного
диференційованого навчання в умовах ЗЗСО»

на  программно-моделюючому етапі

в спеціалізованій школі №80
Печерського району міста Києва 



Завдання 3го (програмно-

моделюючого) етапу 

проекту: 

-- оцінка ефективності технологій прогнозування 
розвитку особистості учня і конструювання 
навчально-виховних задач його особистого 
розвитку, методик роботи в допрофільних
мобільних групах, діагностичних методик
комплексного аналізу навчально-виховного 
процесу;

- удосконалення системи управлінської діяльності 
навчального закладу з урахуванням впровадження 
системи допрофільного диференційованого 
навчання та проектування особистісно-
розвивального змісту навчально-виховного 
процесу;

- експериментальне дослідження ефективності 
впровадження системи допрофільного
диференційованого навчання в умовах 
спеціалізованого навчального закладу.



2018-2020 н.р.

6 класів 113 учнів 45 батьків

3 анкети
1 тест

1 анкета

учнів

батьків

Для учнів 7х класів:

Для учнів 8х класів:

Проміжне тестування 
– 4 анкети для учнів

вибір допрофільного
навчання

Перевірка правильності 
вибору

Статистичні дані. Що було зроблено за 2 роки

Обробка усіх 
даних тестів, 
визначення 3-5 
основних 
направлень

Пропозиції щодо поглибленого
вивчення предметів з
урахуванням здібностей
здобувачів освіти, побажань
батьків, та можливостей школи



за 2020-2021 н.р.

4 класів 83 учнів 48 батьків

3 анкети
1 тест

1 анкета

учнів

батьків

Для учнів 7х класів:

Для учнів 8х класів:

Проміжне тестування 
– 4 анкети для учнів

вибір допрофільного
навчання

Перевірка правильності 
вибору

Статистичні дані

Обробка усіх 
даних тестів, 
визначення 3-5 
основних 
направлень

Пропозиції щодо поглибленого
вивчення предметів з
урахуванням здібностей
здобувачів освіти, побажань
батьків, та можливостей школи













Тестовий пакет 1

(вивчення
схильностей,
інтересів,
допомога в
визначенні
предметів для
поглибленного
вивчення)

– вибір
допрофільного
навчання у 8у
класі, визначення
направлення

Тестовий пакет 2 
(додаткове 
вивчення 
схильностей та 
інтересів та 
допомога в 
визначенні 
предметів для 
поглибленного
вивчення)
– вибір 
мультипрофільного
навчання у 10у 
класі, 
підтвердження та 
поглиблення знань 
про себе

Профорієнтаційні 
тести 

(додаткове 
профорієнтаційне 
тестування)

- допомога в обранні 
майбутньої професії, 
та в знаходженні 
застосування талантів, 
здібностей та 
схильностей 
здобувачів освіту у 
майбутньому 
професійному житті

7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 9, 11 класи

Допрофільне та мультипрофільне навчання побудовані 
як одна цілісна система:

Проміжне 
тестування 

– визначення
рівня
задоволеності
поглибленим
вивченням
предметів

Проміжне 
тестування 

– визначення
рівня
задоволеності
поглибленим
вивченням
предметів



Вибір профіля 
зараз

Вибір ВУЗу Вибір Життя

Доцільність допрофільного навчання

Діти, які проходять допрофільне тестування:
- краще розуміють себе, свої здібності та інтереси;
- більш свідомо підходять до вибору своєї майбутньої професії
- більш мотивовані до навчання

Вибір зараз допомагає будувати краще майбутнє



Дякуємо за увагу!


