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цlо ми втрАтили, проФlлlзувАвши школу?

Осmапенко А.О., Хаеуров Т.А.
Росiя, м. КрасноOар, Кубанськiй 0ержавнuй унiверсumеm

Скоро десять poKiB, як в PociT (а за нею i в iнших краТнах
СНД) почали вводити в tlJколи профiльне i передпрофiльне
навчання i слово <<елекrивний)) перестало бли екзотикою. Вже
можна пiдбивати першi промiх<нi пiдсумки.

Впроваддення профiльного навчання в старlrtих кпасах
PociT, УкраiНи та iнших краТн пострадянського простору подаеться
як беззастережне благо i фаrтор позитивного розвитку сфери
lдкiльноТ освiти. На бiльцостi наукових форумiв i конференцiй,
присвячёних профiльностi, питання про його кориснiсть та
перспективнiсть не ставиться. Обговорюеться лише проблема
<<як?r>, а не t<навitцо?> Мабуть, передбачаOться, що потрiбнiсть i

кориснiсть цього нововведення не викликае cyMHiBiB. При цьому
повсякчас обговорюеться проблема падiння рiвня освiченостi
випускникiв шкiл. 3розумiло, що у цього падiння причин багато.
Так чи входить профiлiзацiя старцJогосryпеня шкiльноТ освiти в
число фапорiв, що погiршують якiсть як шкiльноI, так i вузiвськоТ
освiти? Вважаемо, що входить. l не виключаемо, що в чисhо
перших.

Вiдмова вiд культивованоi в радянський час
енциклопедичноТ спрямованостi tлкiльноТ освiти привела, на наш
погляд, до рiзкоТ втрати цiнностi tлирокоТ освiченостi.
Перетворення освiти зi сфери блага та служiння в пiдготовку (в

т.ч. профiльну) i послуry привели до iT прагматизацiТ та
угилiтаризацiТ. Стратегiчна вiдмова вiд <формування всебiчно
розвиненоI особистостi) на користь <<пiдготовки квалiфiкованого
споживачаD tlJвидко вихолостила змiст освiти, роздiливши його на
<<кориснi> i <<некориснi>, <<потрiбнi>l i <непотрiбнiл предмети.
Повсюдно зникпа радiсть вiд просто осягнення нового. Фiзики
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пересталИ бути лiриками, бо лiрика не мае пракгичноi користi,
ьути успtшним моднiчrе, нiж бри освiченим.

Випускники профiльних класiв уже кiлька poKiý' пiдРЯд
стають сryдентами. l у нас як вузiвських викладачiы ё.мох<ливiсть
подjи'витися на те, як змiнилася якiсть етуде"r;*. Дfrже эа логiкою
aBTopiB проектУ профiлiзацiТ lriколи ця якiсть малiа-зрости. Що ж
насправдi? Апе про все по порядку,

'Перrrrе. Зникла любов (яке не <форматне> слово 'для
словника сучасноТ освiти) до читання взагалi i читання серйознбi
лiтераryри зокрема. l_{e видно вже не тiльки у вузi, але й в школi.
у проведеному в школах Краснодару пiд керiвництвом одного з
aBTopiB статгi соцiологiчного дослiдження <Проблеми сучасноi
школи>, яке охопило вчителiв, школярiв 9-1 1-х класiв та TxHix
батькiв, в числi iнших питань з'ясовувалося ставлення пiдлiткiв дсJ,.чйтання. Дозволимо проциryвати фрапиент звiry пЁо'
дослiдження: кЗ книгами справа- йде гiршБ. Пракгично поло""п"
t44,4%l. - не змогли назвати улюблену книry або героя, iншими
словами майже половина школярiв просто не читають. Багато
(21%) вkазували у cBoix вiдповiдяi перЬонажiв росiЙiiiЙ'*Ъ"*"
- спасибi шкiльнiЙ програмi. Ще 11% вказали йазкових, дитячих
персонажiв * це епатаж, прагнення приховати той фаЁ,,що вони

: Ш:ffii"; ],Тх Xu]X Xi t #ilы:п f 
" 

а е до л i терафри i Ь l", *"*

Друге. Разом з любов'ю до книг катастрофiчно швидко
вlдходять у минуле сryденти, якi виявляють щирий глибокий
lнTepec до предметiв, якi вони вивчають у вузi. Сказане Hi в якому
разi не слiд розумiти в тому ceHci, шо <сучасна молодь 

-стала

ryпою i ледачою>' Hi! СереД сучасниХ студентiВ (ч191iше,Ё€р9д-,
лiвчат, нiж сереД юнакiв) 'досить багато розумнрхl ётаранЪйь.

:Y:lIyI' """л11:,: 
праву заслУговуютЬ вiдмiннi оц"iiiй,i Ёйhоп* а.,вlдзнако_ю. Ледарiв, правда, стало бiльше, нlж у радянськl часи,

але це оагато в чому наслiдок зниження контролю i дисциплiни у
:ур"*, Що € окреrиою проблемою i заслуговуЕ окремого розгляду,мова йде про благополучних студентiв, цiлеспрямованих, ia
вi!йовiдальних. Так от сереД них, за нашимИ спостереженН,Ещ.rи,
cTp_JMKo, знищу€ться вiдсоток тих, хто цiкавиться тим, що,саме
sо+iи вивчають. ПрИ цьоt\llу ,вонИ стараннО слухають' лекцiТ,
i]ктивно працюють на ceMiHapax, справно виконують домащнi
Jавдання, Вони BciMa силами прагнуть здати предмет i отримати
високу ацrнку. Але, nu ,,anb, всЬ рiдше прагнугь .ро.уr,r"
Kr:HKpeTHi iстини i розiбратися в cyri питання. [х цiкавить в першу
{ерry результат iспиту, а не змiст предмету.



У першу черry, зроэумiло, це стосуеться дисциплiн, tцо не
мають <<явноТ корисностi>, як наприклад, бухоблiк або податкове
право. ВикrIядаючи протягом ocTaHHix ,t0 poKiB ryMaHiTapHi
предмети (соцiологiю, фiлософiю, логiку, педагогiку та
психологiю) на економiчних i юридичних факультетах рiзних вузiв,
стикатися з цим явищем доводиться яостiйно. Однак, за
свiдченням колег-викладачiв юридичних та економiчних
дисциплiн, та ж картина спостерiгаеться щодо <профiльних>
загальнотеоретичних предметiв: теорiя держави i права та
економiчна теорiя викпикають млявий iHTepec i прагнення здети.
Готовнiсть же вивчати проявляеться у вiдношеннi предметiв
(Iпрактичних>, кпотрiбних для роботи>l - таких, як бiзнес-
планування чи житлове право. Наtлi спостереження цiлком
тривiальнi. Схожi тенденцiТ вiдзначають практично Bci дослiдники
сучасноТ освiти. Один з найбiльших росiйських соцiологiв
Н.G.Покровський, аналiзуючи зниження iHTepecy росiйських
сryдентiв до теоретичних t<ypciB, вказуе, що основною причиною
цього е масова орiентацiя на (корисне знання, тобто знання ясне
i досryпне, чисто iнструментальне i, що особливо важпиво, tцо
веде студентiв пiсля закiнчення вузу найлiпшим lлляхом до
вигiдноТ роботиD. Так, саме так - <<навчiть мене заробляти rрошi,
iнше MeHi не цiкавоll, Шкода тiльки, lцо не вiрять сryденти
викладачам, tцо без серйозного вивчення теоретичних основ
(неваясlиво економiки або права) професiйний горизонт фахiвця
буде вузьким, а мислення ригiднi. Нецiкавi Bci цi <<заумностi>. l

абсолютно очевидно, lцо це зв}Dlryвання тепер iде зi школи.
Трете. .Що речi, про ригiднiсть мислення. HaBiTb у серйозних

сryдентiв - це одна з найчастitлих проблем, Кращi сryденти
старанно перекахt)tтъ вам точlry зору конкретного вченого,
наприклад О.конта чи К.маркса, але будугь щиро обуренi
питанням, lцо вимага€ простежити еволюцiю iХHix iдей в iнtлому
соцiально-iсторичному KoHTeKcTi. Напримад, на питання про
теоретичну спорiдненiсть марксизму та фемiнiзму, студентка-
вiдмiнниця на екзаменi впевнено обурилася: <<Так це ж про рiзне
- Маркс писав про робочих тих часiв, а фемiнiзм - це захист прав
жiнор, Одна з причин подiбних пасажiв у тому, lцо значна
частина сгЕсних вiдмiнникiв жахливо погано знають iсторiю.
Адже в бiльшостi цlкiльних профiлiв вона зведена до MiHiMyMy.
HaBiTb в ryманiтарних профiлях вона зводиться найчастiше до
суспiльствознавства, яке незрозумiло навiщо ввели з 6-го tolacy
знову-таки на шкоду icTopi1. 3а вiрним зауваженням когось iз
колег (знайдено в lHTepHeTi) сприйняття iсторичного часу у
багатьох сучасних сryдентiв примiтивно-дихотомiчне: iсторiя

/liлиться на (тодi> (воно >r< <tранiшеп, (ну, в той часrr - охоплюб
ч9сов1| промiх<ок вiд палеолiry до кiнця ХХ столiття) i <<зараз>
1Bot1o i* kTenep)l; (в Hatg час)), <(на сучасному етапirr - в,<rrйчае
зар5з i 'плюс-йiнус 10-20 poKiB). Причому "тбдiu асоцiюеться з
чимось. вiдсталим (начебто вiдср,нiсъ lжёрнеry i нанотьхнологiй,
rlро якl ГуманiтарГi зв'язно не можуть i двох слiв сказати), на
вiдмiну вiд (просунуrого> (сучасного етапуD. В резулlтатi
:_rу.т:.11_""сто просто психологiчно виявляються не гоiо.в! 49розумiння, значення деяких'пбдiй фиЪулого_ i""р"аЙ, nr-iЬ*
IIро значення lнтелектуальнот револtоцiт Новоiо Часу i поява
сучасноТ науки нашТовхуетьсЯ на уявленНя про квiдстале тодi)
(якifаЙ Могли бути iнтелекryальнi прориви1 i <просунре ,"n.pu
(ось ззраз -_|layкa, а тодi ... звiдки вона могла буги). НЪ жаль, цене просто бурчання - багатораз подiбнi запитання ставилися
авторой на ёьаменi з фiлософiт i в абсолютнiй бiльцlостi
випадкiВ вiдповiдi могли викликати лише сумну посмiшку.

Четверте. Для бiльшостi ryманiтарних проgЬiв рiзкоскорочуетьСя кiлькiстЬ годиН на природничi дисциплiни (а
астРономiя i зовсiм загинула). L{e призвело до ,оrо, що усryдентiв-ryманiтарЬ системне природниче бачення oBiry просто
Jникr,lо. Вони не вiдрiзняють зiрки вiд планет. Частина i ни*
впевн9Ёа, що Сонце обертаеться навколо 3емлi. Вони не
рOзУмiють рiзницi Mi>t< атомами i молекулами, металами та
немеЪлЁми. А вже'про те, чому в розетцiдsа отsори, i питати
безглуздq. Бiльшiсть скаже, що в однiй дiрцi <<плtос>, а в iнtлiй
.M!|lyjr.'ПрироДоэнавче невiгластво в'пЬjнi* мiрi'заповнили
магiя, астрологiЯ (мабуrь, замiсть acTpoHoMii), езотерика.
сryденти-ryманiтарii в повнiй Mipi занурилися в епоху
роз виненого оlryлътиэму.

пiдкреслимо, мова йде про тенденцiт, про якййсь_ загальний
вект_ор еволюцii свiдомостi сryдентства, шо аж нiяri'iЫ'Ь"йr<лlючЬо
iснування окремих дуже ерудованих, начитаних i гнучко мислячих
представникlв l lього 4э-евнього веселого народу.

!вичайцсi",пр4Йiiр,9jзацiя iнтелекгуальних здiбностей i
м9тивlВ 

.91ry| 4еттчра ; _i,Р.ИLЦеНе одномоментне. l-{e резул ьтат тих
]I'9!"' 1.rlл}5i9l.тI, 9чi!.! яý захr,lеснули вiт.tизняну ocBiry в кiнцi,l980-x , п9lрdтý,.,1990:{.РF.. l до Тх чисJIа KpiM iестовЙх бормконтролю, змiнtl т_андшафry змiсry шкiльнот освiти належить i
перехiд на профiлЁне навчання.

Нам можlдгь заперечити, моЕляЕ, в радянськi часи теж були
школи з поглибленим вивченням окремих предметiв. Так,6улп.
Але учням,,цих lлкiл нilсго не скорочував абсям змiсту по(непоглиоленим) дисциплiнам, а випускники цих tлкiл



непрофiльнi iспити здавали в тому ж обсязi, що i вся краТна.
Глибина не досягалася за рахунок вузькостi. Глибина базувалася
на широкiй базi. | вчитися в цих школах було важко. Цих
профiльних tлкiл (або r<лвciB) не було i не могло буги багато, А
сьогоднi ж не секрет, що профiльне навчання полепuило долю
випускника. Напрlоt<уватися не требал Глибини не додалося, а
вузькiсть наздогн€lла.

Ми вже не згадубмо про класичнiй гiмназij. Сьогоднi навряд
чи знайдеться директор лiцею, який подаруе своему випускниlry
повне зiбрання TBopiB В.С. Соловйова, як це було з О.Ф. Лосевим,
випускником НовочеркаськоТ (аж нiяк не столичноi!) класичноТ
гiмназiТ, Сьогоднiшня школа обов'язково поryбить Леонардо, а
Пуtлкiн не пройде тесryвання з математики.

3розумiло, що автори писали цю реплiцу на прикладi
росiйськоТ дiйсностi. Якщо в YKpaTHi вона краща, ми цьому щиро
порадуемося.

ОРИЕНТАЦИЯ УЧАlЦИХСЯ НА ПРОфИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА
урокАх химии в vall l('lAccE

'Рогоrкин О.В., 2Кайдарова fl.H.
'Россuя, е. Москва, ГаУ кСОШ Ns783л ВДУО ДО2РоссLtя, 

е. Дсmрахань, МБОУ кСОШ NсТh)

Профильное обучение не теряет акryальности, т.к. идея
усиления пракгической направленности обучения химии
подкреплена модернизацией системы образования на всех
этапах. Нельзя единовременно и однозначно получить ответ от
учащихся о выборе будущей специальности. С первых уроков
химии ориентируем учащихся на выбор профильного обрения.
Этому способствует система методов и форм обучения в основе,
которой формирование представлений о химии как науке, от
достижений которой зависит развитие всей промышленности
страны, Постепенно в процессе обучения идет освоение знаний
краеведческого характера, в рамках дисциплины определяем
роль химии в развитии химической промышленности города и
области. Школьный курс химии базируется на классических
системах понягий о: химическом элёментеl веtцестве,
химической реакции и химическом производстве. К сожалению,
материал о химическом производстве в школьной программе
дается фрагментарно и несистемно. В курсе химии Vlll клtacca
проиэводственный материал представлен знаниями состава,
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