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F|рсфiлiзацiq навчанl7с - адёа э найбiльlх абговорюван.их нинl тём,

ставленнс до He{ прет4лежнi, Б дискусiях эвучать рlзнl арryменти,
liрактика я< свiдчить, що якша справу робити розумно й пова,<атп

д'i!ей, колег, мiсцеве сfliвтовариства, то вона буде.завжд|,l успiшноrо,
як i'i не назвiть. ! тадi нарадя<уёться беэлiч BapiaHTiB допамоги дiтям
у найскладнilцих си,iуацiях навFалиtчнього экиття,

.\- ос,lдпЕнко.
jооlуhлчк i ipe кп о?а,4 ljBc ько,о
jърхавноёа hеааzоziчцпо ko,1cory,
хlц]чOоп леаN.о.iчлч\ нчlr,
Красrоlср.ьх!П краП, Р.сjя

Mera й завдаявя
профiльноrо навчаяня

Профiльне навчан!я покликане

1) по.либлене вивченвя учня
ми окреNлих дисципл]н лрограми
повноiзаrальноi освiти;

2) пiдrоrовку до здоб\тя ви
uloi проФес]йноi освiти;

З) усп шну соцiалiзацiю учвiв]
4) момив-ъ побудови школяра

ми iяд!iвl4уальних осв]rнiх програм
fiрофrlьне fафанья слiд роэ

глядати як засiб диференцjацii Ia
iндивiдуалiзацil
шляхо зм]н у структур , эмiстi
оргав зацiiосвiтньо.о процесу по-
внiше sраховано iвтереси, нахили
] зд]бностi учнiв, створено умови
мя освiти старшо].пасникiв 3]дло
вiлно до ]хнiх професiйних iHTe

рес]в та HaMipiB вiдносно продов
ження освiти, При цьому icToTHo

розширено можливостi вибудови
учнем особистоi, iндивiдуальноi
ocBiTHbo i траекто pii.

Длq досягнення поставленоi
мети необхiдно вирiшити такiзав-

розробити програми про
Ф]льного навчання, що забезпечу-
ють поглиблене вивчення пред
MenB. моюивостiмя вступу у ВН3,
успiшну соцiаjiзацiю та вибудову
iндивИуальних ocBiTHix траекторiй j

здiйснити уз.одження цих
програм з ВНЗ та батьками учнiв,
тобто лрофесiйне узгодження за
умовами входхення до ВНЗ та
гооммське чзгодження;

зд йснити сертифjкацiю
ocBiTHix заOадiв або груп ocвiтHix
закладis, а такожучителiв на прел-
меr моюивоi реалiзацii ни ми про
грам профiльного навчання;

зд]iсi]ити лопроф льNу
пiцгото!х,r дэв'iiикласвп( q, що
до]вол!Е'itl зробити сбriJ) j]това

ний зйбiр iрогралii (пrогDам)
проф]лъiого авчавняi

- здiйсвити експеримент,
спрямовний на освоенн, програм
проФiльвого яавчання;

присryпитй до широ(омаш-
табноi реалiзацii арофiлы]оlо на-
вчання в Kpaiвi,

Типовi сиryацПi з KiJrbKocT]
шкiл у населеному пувхтl
Найтиповiшими для нашоrкра -

м е TaKi ситуацii:
а) в одному населеноtrlу пу|ктl

(або в прилеглих) розтаurовано
декiлька крупЁих шкiлi

б) 9 одному нас€лено,у jlyнKTL

(або в прилеглих) розташоsаNо
одяу велику й де(iлька повних або

в) в одному населевому лункli
(або в прилеглих) е од а велика

r) в одному ffiселеноNау п}tб (або

в лрилеглц) е одяа повна або нелов-
на школа з малою кjлькjсrcуr|lв,

Якщо данi ситуацiiзвестп в таб
лицюЕ (с,22), то загмьна к]лькiсть
типових BapiaHTiB эводиться до чо-
тирьох основних. У данiй типологii
йдеться лро школи, якjздйснюють
навчання за програмами повноl се
редн bol загально1 освiти,

ocHoBHi орf анiзацiйнi моделi
проФiльного навчання

Доц]льно виокремити чотири
ocHoBHi моделi профiльн.]го ва
вчання g сiльських школах: дв]
мiхшкiльнi {в MePexi) тадвi внл

а) мiжluкiльний розподiл
профiлiв мiж кiльхома Uкола-
ми, якi можна яазвати одропро,
фiльними При цьому мохливий
BapiaHT наявностi нелроф]льних
(ун!версальних) шкjл, що не перед
бачають поглиблейого {або роз
ширевого)назчання]

дво- {й бiльше) профiльн,ми,
Це моюиво за Manoi кjл bKocтi шкiл
(як правило. двi школи). Рiзновй
дом цiеi моделi е лiдмодель бага
толрофiльноi школи, яка е мя
села ресурсним цеltтром. Тод]
профiльнi класи в даному населе-
ному пцк-ri о тiльrи в цiй urколi]

в) розподiл мiж класамg
профiлiв усередиtsi одн]еi школй,
Тодi raкy школу l]аэивають бага
топрофi]'ьноо, При цьому моми
вий BapiaHT наяввостi вепрофiль-
них (унiверсальнйх) olaciв, якi не
передбачають логлибленого (чи

розширеного) навчання;
г) рiзновiховuй розподiл

профiлiв, Uro оере^бачае створен
ня рjзновiкових (у! Hi 9 ]] класiв)
вав!альних груп, Дана модель за
пропонована нами ранiше в межах
федерального екслерименry з ре-
структуризацii мережi сiльських
шкiл. Детальний опис цiа' модел]
лано в кiнц] матерiалу,

Дмiспробуемо звести до сди
Hor схеми Bci варiаяти ситуацй з
вар аятами моделей,

Росiйсьl€ ocвiтa.
Мерёжовий пiдхiд

Велике село або прилеrлi
села (багато шкiл)
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Сенfеай и JIЕгксгв ýжжвý{ня
вчителя

За даними абсолютноi бiльшостi дослiджень, здоров'я
qк дек_ларована цiннiсть перебувае на першому мiсцi практично
у Bcix людей. Однак бiльш детальне дослiдження реального
ставлення до свого здоров'я висвiтлюе дещо iHUJy картину.

Професiйнi аспекти

в, вЕршияI}IА,
rопdчОчп леПа?оziч |х аfк,
лоборпо|i, соцiоlоzii
hrcпчпrйу асвiпu 0оро|rй Р,4О,
я. Сапtd llепербурz, Росjя

Здоров'я вчитёля
дорослrлюди, як правило, здо

ров'ям займаються
вим принципом
ся час;за принципом (смаженого
пiвня" коли ми захворюемо й
ор.анiэм починао завахати вико-
нанню п евяих соцiальн их Фун кцiй,
порушуе плани, Бiльш серйозно
дорослi ставляться до здооов'я
сво]lЛтей, але при цьомч як пра
вило, не мають достатньоi iнфор-
мацii про те, як саме його зберi_
гати. (До того ж бiльшiсть медич-
них рекомендацiй мае складний
,1ля виконаннi характер,)

здOрOв'я

кульryрна група леребувають на Як насл]док за вiдс\тностi додат
Bicтpi загостревого нинi .конф_ (ово] роботи з собою. без ство
лirry поколiнь", вони е своорцним ренЁя певflих компенсаторних ме-
.буфером, мiж дорослим спiвто ханiзмiв, вiдбуваетьс, немивуче
вариством i молодим поколiнням, збiльL!ення психосоматичпих за
Це н-ми|у!е приJводи,ь цо. иW- .вооюDJl,о рао.,ов q.и.ро,s/_

Що стосуеться вчителiв, то DT ryяанвя ocвiтHix лрограм, ча
слiддодатково спинити схладний психологiчнйй
,r'Фiч, i. робо,и та l рооF, илr', l, ма, / .опА. .,в , lривJгб

перебування на ногах, велихе
Учителiяк специфiчна й соцiо sавантажевня на горло Toulo

л]кту, який ста€ основою будь яких Усе це призводитьдо того, що
проблем життýдiяльностi, але s до 40 - 45 poкiв мало хто з учи-
даному разi особливо загостре- телiв може похвалигися своlМ здо_
ний Якщо ми скахемо, цо вчи ров'ям. До вайпоширенiL!их про
lpJlb l ос iйно леребчзJс в с,р, олrv l Jo.Bopioв.bb с} lpun,o
совiЙ сиryацil, то зовсiм не в педагогiв. слiд вiднести:
грiшимо проти реальностi, проблеми, пов'язанi з леревтомою

Рiвlrоправва взаомод]я

Модель багатолрофiльЁоrо
ресурснс.о цеl|тру
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