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У статті досліджується організація мультипрофільного навчання в старшій школі. 

Описано результати дослідно-експериментальної роботи в Білгород-Дністровському 

районному ліцеї. Доведена необхідність подальших досліджень з проблеми та 

впровадження мультипрофільної моделі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Впровадження профільного 

навчання в старшій школі створює сприятливі умови для врахування індивідуальних 

особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у них орієнтації на той чи інший 

вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип 

особистісно орієнтованого навчання, що значно поширює можливості учня у виборі 

власної освітньої траєкторії. Переважна більшість старшокласників має бажання вивчати 

навчальний матеріал тільки базово, а поглиблено – дисципліни, які передбачаються як 

профілі майбутньої спеціалізації. При цьому виникає протиріччя між визначенням 

напрямку професійної діяльності і вибором профільних предметів. Не всі старшокласники 

здатні самостійно зробити остаточний вибір з різних причин, а саме: вікових та 

індивідуальних особливостей (не завжди належною мірою сформовані відповідальність, 

цілеспрямованість, оцінка своїх здібностей, самооцінка), емоційного відношення до 

навчання, рівня тривожності, низькою мотивацією до навчання. У багатьох 

старшокласників вибір є випадковим, носить романтичний характер, не цілком 

співставляється з реальними здібностями й можливостями самої дитини. Недостатні 

знання випускників про ринок праці й затребувані професії, про ті способи освіти, якими 

їх можна одержати. Старшокласники не володіють знаннями, необхідними для 

вибудовування реалістичних життєвих планів. У них немає цілісної наукової картини 

світу, знання про нього недостатні й примітивні. Усе це заважає їхній успішній адаптації в 

суспільстві після закінчення школи. Вирішити дані проблеми може впровадження 

мультипрофільного навчання в старшій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням впровадження 

мультипрофільного навчання в старшій школі приділяється певна увага. Так, 

розглядаються психологічні аспекти організації роботи за моделлю мультипрофільної 
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школи (І. Василевська, Л. Орлова); реалізація мультипрофільності в старшій школі 

(О. Зубарєва, О. Іванов, О. Стефанова); оцінювання результативності навчання учнів 

мультипрофільної школи (Л. Матвеєва) [1; 4; 5; 6]. Одним із розробників системи 

мультипрофільного навчання в старшій школі є білоруський науковець, практик 

М. Запрудський. Його система мультипрофільного навчання побудована на засадах 

індивідуалізації та диференціації. Вчений детально аналізує мультипрофільну форму 

навчання в ЗНЗ Білорусі, надає методичні рекомендації щодо викладання в профільних і 

непрофільних учнівських групах, окреслює нові завдання реформування шкільної освіти 

[3, c. 40]. 

Мета статті. Висвітлення методології дослідження та досвіду впровадження 

системи мультипрофільного навчання в умовах старшої школи. 

Виклад основного матеріалу. В середині 80-х років ХХ ст. вперше заговорили 

про мультипрофільне навчання. У цей час почали розвиватися мультипрофільні 

професійно-технічні училища. На сьогодні в Україні нараховується близько двадцяти 

загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за моделлю мультипрофільної школи. 

Мультипрофільна система навчання дає можливість піти від зайвого 

перевантаження учнів: сильні учні можуть взяти в навчальному плані все по максимуму, а 

слабкі – здійснити вибір за своїми силами. Вона дає унікальну можливість кожному учню 

зробити свій власний вибір для оволодіння тією сумою знань, яка допоможе йому в 

майбутньому вступити в той або інший вищий навчальний заклад. Дана система стимулює 

мотивацію до більш серйозного й поглибленого вивчення тих предметів, які будуть 

потрібні після закінчення середньої школи, дозволяє сконцентруватися на необхідному. 

Мультипрофільне навчання – це засіб диференціації та індивідуалізації навчання, 

що дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу більш 

повно враховувати інтереси, схильності та здібності учнів, створювати умови для 

навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і намірів відносно 

продовження освіти.  

Сутність мультипрофільного навчання полягає в побудові навчального процесу на 

основі індивідуального вибору старшокласниками рівнів вивчення різних навчальних 

предметів. У мультипрофільній старшій школі поділ учнів на численні профільні групи 

здійснюється на основі їх самовизначення з урахуванням порад батьків і рекомендацій 

учителів. Втрачає колишнє значення поняття навчального класу як стабільного й 

загального для всіх навчальних занять об’єднання учнів. Актуалізується й функціонує 

така структурна одиниця школи як паралель або група учнів. Класно-урочна система 

перестає працювати в повному обсязі. Коректніше говорити про предметно-групову або 
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навіть паралельно-урочну систему, в якій учні вчаться «паралельно», але на більшості 

занять (крім, наприклад, фізкультури) склад груп міняється залежно від індивідуально 

обраного учнями рівня навчання. В старших мультипрофільних класах немає фіксованого 

закріплення профілів і певних предметів за профілями. Така форма навчання найбільш 

повно відповідає сучасним соціальним запитам до середньої школи й дає можливість 

відійти від зайвого перевантаження учнів [2.] 

Мультипрофільна модель навчання має на увазі складання індивідуальних 

навчальних планів для учнів 10-11 класів. Індивідуальний навчальний план дає 

унікальний шанс вивчати предмет на будь-якому рівні складності, він відкриває перед 

учнями право вибору предмета; можливість співробітництва з улюбленим учителем; 

змінюваність колективу; можливість придбання нових друзів. Крім того, можна вивчати 

улюблений предмет у невеликій групі, цим вирішується проблема зменшення обсягу 

домашніх завдань: усі необхідні питання учні встигають розглянути на уроці. 

Отже, модель мультипрофільного навчання в старшій школі демонструє певні 

переваги для всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме: для учня (можливість 

уникнути відбіркового контролю при переході до профільної групи; можливість 

поглибленого вивчення предмету незалежно від рівня навчальної успішності; можливість 

відчути відповідальність за власний вибір; можливість продовжувати навчання у 

знайомому навчально-соціальному середовищі; зменшення психологічного напруження 

від вагань при виборі профілю навчання); для керівництва школи (збільшення загальної 

кількості годин навчального навантаження; збереження контингенту учнів; нові механізми 

стимулювання професійного зростання вчительського складу; підйом престижу 

навчального закладу); для вчителя-предметника (можливість підтримки професійного 

рівня за рахунок роботи в різних групах; підвищення пізнавального інтересу і позитивного 

ставлення до навчання учнів за рахунок поглибленого вивчення предметів за власним 

вибором, або на основі природних схильностей; відносно невелику кількість дітей у 

мобільній групі при вивченні предмета на профільному рівні; збільшення можливостей у 

використанні інноваційних форм роботи; об’єктивні підстави для формування нового 

стилю навчальних відносин між учителем і учнем). 

З вересня 2015 року в Білгород-Дністровському районному ліцеї Одеської області 

була розпочата дослідно-експериментальна робота за темою «Впровадження 

мультипрофільного навчання в ліцеї». Експеримент регіонального рівня розраховано на 

2015-2019 роки і складається з чотирьох етапів: організаційно-підготовчий (вересень 

2015 р. – грудень 2015 р.), формувально-корегуючий (січень 2016 р. – серпень 2017 р.), 
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програмно-моделюючий (вересень 2017 р. – серпень 2018 р.), узагальнюючий  

(вересень 2018 р. – серпень 2019 р.). 

Мета експерименту полягає у забезпеченні сприятливих умов для виявлення і 

реалізації індивідуальних особливостей, інтересів і освітніх запитів учнів; мінімізації 

помилковості професійного самовизначення випускника ліцею. Нормативно-правовою 

базою впровадження мультипрофільного навчання у старших класах ліцею є: Національна 

доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті, затверджена Указом Президента України 

№ 347/2002 від 17.04.2002 р.; Закон України «Про загальну середню освіту» № 651-XIV 

від 13.05.1999 р.; Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки № 1456 від 21.10.2013 р.; наказ Департаменту освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації «Про організацію та проведення дослідно-

експериментальної роботи на базі Білгород-Дністровського районного ліцею» № 210/ОД 

від 25.06.2015 р. 

З метою координації діяльності була створена робоча група. Робоча група 

експерименту формувалася зі складу директора, заступника директора з навчально-

виховної роботи, психолога, класних керівників та провідних вчителів закладу, які 

повинні працювати з мобільними групами профільного навчання. Її функція полягала у 

створенні навчально-методичних матеріалів і впровадженні інноваційних методів роботи. 

Слід зазначити, що для успішної роботи мультипрофільної моделі, форми роботи в 

мобільних групах учнів відрізняються від звичайного уроку. Це – метод проектів, 

дослідницької діяльності, ажурна пилка, карусель, міні-модуль або будь-яка інша форма 

роботи, що вимагає від учня самостійності та творчого підходу. Класні керівники 

здійснюють контроль за виконанням учнями індивідуальних навчальних планів, та їхньою 

позаурочною завантаженістю. Остання функція досить важлива, тому що в умовах 

індивідуалізації навчальних планів учні в один день мають різну кількість уроків, а іноді 

«вікна», під час яких займаються самопідготовкою. Велика відповідальність при 

виконанні завдань експериментальної роботи покладена на шкільного психолога. До його 

функцій належить не тільки контроль за психологічним станом учасників експерименту, 

але й дослідження природних схильностей учнів і проведення індивідуальних 

консультацій зі старшокласниками та їхніми батьками щодо відповідності виявлених 

здібностей дитини обраному нею профілю навчання. 

Підготовчий етап до впровадження дослідно-експериментальної роботи у 

навчально-виховний процес Білгород-Дністровського районного ліцею тривав з вересня 

2015 р. по грудень 2015 р. На цьому етапі було розроблено та затверджено програму 

дослідно-експериментальної роботи «Впровадження мультипрофільного навчання в 
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ліцеї»; проведено анкетування учнів старших класів щодо визначення індивідуальних 

можливостей та потенціалу кожного учня з метою визначення доцільності вибору 

профільних предметів; здійснено вхідний комплексний моніторинг готовності 

старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації; 

проведено батьківські збори та бесіди, на яких були розкриті зміст та переваги 

мультипрофільного навчання, можливості вибору конкретних профілів та варіанти зміни 

рівнів навчання (стандарт, академічний, профіль).  

В рамках першого етапу дослідно-експериментальної роботи було проведено 

наступні заходи: засідання педагогічної ради на тему «Організація експериментальної 

роботи у ліцеї»; класні батьківські збори на тему «Мультипрофільне навчання як 

технологія рівневої диференціації» (10, 9 класи); організовано психолого-педагогічний 

супровід мультипрофільного навчання; круглий стіл на тему: «Індивідуальна траєкторія 

розвитку дитини: чи можлива вона при мультипрофільному навчанні?»; нарада «Стан 

дослідно-експериментальної роботи в ліцеї»; індивідуальні консультації для батьків  

учнів. 

Результатом проведеної роботи стало формування на  

2015/2016 навчальний рік двох 10-х класів загальною кількістю 34 учні з динамічними 

групами навчання з таких предметів: математика (алгебра та геометрія), історія України, 

правознавство, англійська мова, біологія, географія. Експериментальний робочий 

навчальний план було складено з урахуванням того, що максимальне тижневе 

навантаження на учня не може перевищувати 35 годин та буде забезпечено вивчення 

обов’язкового мінімуму навчального матеріалу. На основі робочого плану були складені 

індивідуальні робочі плани та розклад уроків для кожного учня. 

Програма мультипрофільного навчання передбачає можливість міграції учнів 

(«вікна переходу») – зміну обраного профілю навчання на інший за бажанням учня 

(батьків або осіб, які їх замінюють, вчителів, психологічної служби ліцею). Для учнів 10-х 

класів «вікна переходу» відбувалися у чітко зазначені періоди: І «вікно переходу» – 21-25 

вересня 2015 року; ІІ «вікно переходу» – 12-16 жовтня 2015 року; ІІІ «вікно переходу» – 

21-25 грудня 2015 року. За результатами самооцінювання три учні десятих класів 

побажали змінити профільні групи під час ІІІ «вікна переходу».  

Організація І етапу мультипрофільного навчання учнів 10-х класів у Білгород-

Дністровському районному ліцеї забезпечила наступні результати: 

1. Створено комфортне освітнє середовище для кожного учня.  

2. Створені умови для задоволення індивідуальних освітніх потреб суб’єктів 

навчально-виховного процесу: вчителів, учнів, батьків.  
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3. Учні самостійно обрали пріоритетні та непріоритетні предмети і прийняли 

оптимальне рішення з урахуванням формули вибору: «хочу –  

можу – треба». 

4. Учні навчаються в режимі розвитку й саморозвитку.  

5. Підвищилася освітня мотивація учнів.  

6. Відбулося зниження тривожності учнів, пов’язана з почуттям невизначеності, 

незвичності до нових форм роботи, необхідністю роботи з новим колективом групи. 

7. Підвищилася пізнавальна активність і творча самостійність учнів.  

8. В учнів формуються навички цілепокладання, планування етапів своєї 

діяльності, вміння здійснювати самоконтроль і самооцінку.  

9. Відбувається активна соціалізація учнів 10-х класів. 

Висновки. Організація мультипрофільного навчання старшокласників є 

раціональною і продуктивною, оскільки враховує інтереси й здібності кожного учня, на 

відміну від традиційних профільних класів, де вибір напрямку освітнього профілю 

відбувається, в першу чергу, на підставі матеріально-технічної бази й кадрового 

потенціалу закладу. 

Впровадження мультипрофільного навчання задовольняє мотиваційну потребу 

старшокласника і надає йому практичного досвіду у формуванні особистої 

відповідальності за власний вибір, налаштовує на систематичну самоосвіту, адже 

головним мотиваційним фактором для нього є прямий кінцевий результат діяльності. 

Мультипрофільне навчання в старшій школі стає все більш актуальним і буде сприяти 

вирішенню важливих проблем модернізації освіти, зокрема, посиленню індивідуального 

підходу в освіті старшокласників і зменшенню розриву між школою і вузом, школою та 

професійною освітою. 

Резюме 

В статье исследуется организация мультипрофильного обучение в старшей школе. 

Описаны результаты опытно-экспериментальной работы в Белгород-Днестровском 

районном лицее. Доказана необходимость дальнейших исследований по проблеме и 

внедрение мультипрофильной модели обучения в общеобразовательных учебных 

заведениях. 

Ключевые слова: индивидуальный учебный план, динамические группы, 

мультипрофильное обучение, профиль обучения.  

Summary 

The article examines the organization of multi-profile training in high school. The results 

of the experimental work in Bilhorod-Dnistrovskyi district lyceum are given. The necessity of 
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further research on the issue and implementation of multi-profile model of learning in secondary 

schools is proved. 

Keywords: individual curriculum, dynamic groups, multi-profile education, training 

profile. 
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